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כיצד נשכחו קבוצות הכיבוש? מבט סוציולוגי על 
 המאבק האלים על קרקע בגליל התחתון,  

1914-1908 

 **לב לואיס גרינברג *דניאל דה מלאך,

 המאמר עוסק בקולוניזציה הציונית בגליל התחתון בשנים   .תקציר
. אנו בוחנים אותה מפרספקטיבה של "סוציולוגיה מרובת 1914-1908

ארועים" ומתייחסים, בעקבות מייקל מאן, לשימוש בכוח צבאי כמקור  
כלכלי, פוליטי ואידאולוגי.   — עוצמה נבדל משלושה מקורות אחרים

במוקד הניתוח עומדת התגבשותו של דפוס קולוניזציה חדש, "התיישבות 
ולת של המתיישבים להפעיל כוח פיזי במטרה  מתעמתת", המאופיין ביכ

להגן על עצמם ועל רכושם בתהליך הדחיקה של האוכלוסייה המקומית  
, במאמציה של ההסתדרות הציונית  1908–מהקרקע. ראשיתו של דפוס זה ב

להשיג אוטונומיה יהודית באזור באמצעות שליטה ברוב הקרקע. לשם כך  
"קבוצות כיבוש" שיתופיות  תמכה ההסתדרות בארגון השומר והקימה 

בדגניה, במרחביה, בחטין ועוד. דפוס ההתיישבות החדש, שנוצר בתהליך  
של ניסוי וטעייה, נבדל מהגישה המתונה של ארגון יק"א, והיה אפקטיבי  
יותר בדחיקת האוכלוסייה הערבית מהקרקע. עם יישומו התפתח מאבק  

הפך לגורם מרכזי   אלים בין המתיישבים היהודים לשכניהם, והמאבק הזה
בעיצוב הזהות הקולקטיבית של היהודים והערבים בארץ. בחינת  
הדינמיקה שלו בראשיתו פותחת פתח למבט חדש על פרויקט  

 הההתיישבות היהודית בארץ. 

פלסטין, קולוניזציה, התיישבות, קולוניאליזם  – : ישראלמילות מפתח
ההסתדרות  התיישבותי, התנגדות, שליטה בקרקע, התנועה הקיבוצית,

 הציונית 

מבט חוזר אל נקודת מפנה באסטרטגיית ההתישבות הציונית  : מבוא
 ב"תקופת העלייה השנייה" 

זמן קצר לאחר שפתחה ההסתדרות הציונית בפעולה התיישבותית היא החלה להקים "קבוצות  
כיבוש" שיתופיות. הקבוצות האלה אפשרו למוסדות המיישבים לממש את הבעלות היהודית  

מות שנרכשו ולהתמודד עם ההתנגדות של תושבי הארץ הערבים לדחיקתם מהקרקע.  על אד

 
 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר   *

 גוריון בנגב –המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן  **
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, והוא מומש לראשונה  1909את הרעיון הציגה לראשונה מניה שוחט מארגון השומר בחורף 
ישראלי  – בדגניה בסוף אותה שנה על ידי קבוצת פועלים נבחרת מהגליל בחסות המשרד הארץ

רופין. בעידודו של רופין הוקמו בשנים הבאות קבוצות    של ההסתדרות הציונית בראשות ארתור
 כיבוש ביותר מתריסר יישובים נוספים, ובחלקן מילאו אנשי השומר תפקיד מרכזי.  

, כלומר, זהו המונח שהשתמשו בו חברי הקבוצות  emicהמונח "קבוצות כיבוש" הוא 
כאל קבוצות   והציבור כולו באותה תקופה. מבחינה אנליטית אנחנו מתייחסים אליהן

קואופרטיביות שהוקמו במטרה לאחוז בקרקע שנרכשה על ידי גורמים ציוניים ולעבדה למרות  
התנגדות התושבים הערבים. פעילותן של הקבוצות הייתה ביטוי מובהק לאסטרטגיית  
התיישבות חדשה שאנו מציעים לכנות "התיישבות מתעמתת". במאמר זה אנו טוענים כי  

יבוש הייתה נקודת מפנה היסטורית שנשכחה בספרות על התקופה. היא  הקמתן של קבוצות הכ 
הייתה תוצאה משולבת של נכונות המוסדות המיישבים לתמוך בשימוש בכוח מצד  

שוויוני.  – המתיישבים, ושל העדפת המתיישבים להתארגן בניהול עצמי על בסיס שיתופי
צות הכיבוש אפקטיביות יותר  אסטרטגיה זו חוללה מפנה בדפוס ההתיישבות, כי התברר שקבו

מדפוסים קודמים במימוש הבעלות היהודית על קרקע. בהפניית תשומת הלב לאופן שבו עיצב  
המאבק האלים על שליטה בקרקע את אופייה של הקולוניזציה הציונית אנחנו מבקשים להאיר  

ים  באור חדש את התגבשות הפרויקט הציוני באותה תקופה. במאמר נבחן את רצף האירוע 
,  1914-1908בגליל התחתון, אזור שעמד במרכז המאמץ של ההתיישבות הציונית בשנים 

   ונראה כיצד הוא הוביל לפיתוח אסטרטגיית ההתיישבות החדשה.
המחקר ההיסטורי על צמיחת היישוב היהודי בארץ והקמת מדינת ישראל מאוחד בדרך  

 )השנים   1"תקופת העלייה השנייה" כלל בטענה שהייתה חשיבות מכרעת למה שמכונה 
(, וכן לארגוני הפועלים החקלאיים ולקבוצות השיתופיות שהתגבשו במהלכה.  1914-1904

; ברטל,  1973דגשים אלו משותפים להיסטוריונים ולסוציולוגים מהזרם המרכזי )אייזנשטט, 
(, וכן לסוציולוגים  1975; שפירא, 1964; קולת, 1977הורוביץ וליסק,  ;1997צחור וקניאל, 

מת הגישות הקודמות, תרומתו של  (. לעוKimmerling, 1983; Shafir, 1989ביקורתיים יותר )
מחקר זה היא בטענה שתקופת העלייה השנייה היא פורמטיבית בעיקר בגלל גיבוש אסטרטגיית  

,  1993( ושפיר )436, עמ' 2002. גם לדידם של גורני )1908ההתיישבות המתעמתת מאז שנת 
בתוך "תקופת העלייה השנייה" אפשר להבחין בבירור בין שתי תקופות משנה    (,113–112עמ'  

הנבדלות זו מזו במידת ההצלחה של התנועה הציונית בכלל ושל ארגוני הפועלים, או תנועת  
נית עדיין לא  שבה ההסתדרות הציו, 1908–ל 1904בין העבודה, בפרט. התקופה הראשונה, 

פעלה בארץ, הייתה תקופה של אכזבות. למרות חידוש העלייה לארץ, זרימת ההון והגידול  
בבעלות יהודים על קרקע, כמעט לא התרחב באותן שנים הטווח הגאוגרפי של ההתיישבות  
היהודית. במהלך התקופה גם נכשל ניסיון המהגרים היהודים החדשים ממזרח אירופה להשתלב  

לאית במושבות, במקום הערבים או לצידם. אולם לאחר שנכנסה ההסתדרות  בעבודה חק
הציונית לפעולה מעשית בארץ החלה תקופה שנחשבת למוצלחת, והקמת יישובים חדשים  
הניחה את הבסיס להרחבה ניכרת של ההתיישבות היהודית ולהשתלבות של פועלים יהודים  

 רבים יותר בעבודה.  

 

החלוקה לתקופות לפי "עליות" מקובלת בהיסטוריוגרפיה הישראלית, אבל איננה רצויה בעינינו. כאן ובהמשך    1

 המירכאות מסמנות הכרה בקיומו של מושג מקובל הראוי להתייחסות, יחד עם הסתייגות ממנו.  
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יות שיוצגו כאן ידועות, משמעותן ההיסטורית עומעמה  אף שמרבית העובדות ההיסטור 
 בצל תאוריות שונות, גלויות יותר או פחות, שאותן נציג ונבקר כאן. ההסבר  

 המרכזי להתארגנות של הקבוצות, ובכללן דגניה, טמון לטענתנו במאבק האלים על  

בי הארץ  שליטה בקרקע. נזכיר כי בתקופה הנידונה התגבשה לראשונה ההתנגדות של תוש
;  1977 אליאב,הערבים לציונות והתפרץ העימות הפיזי בינם ובין המתיישבים היהודים )

Khalidi, 1997; Mandel, 1976  .) 
ממשיך בסקירה  המאמר נחלק לשלושה חלקים: הוא נפתח בהצגת מסגרת תאורטית, 

היסטורית ונחתם בדיון מסכם. החלק ההיסטורי נפתח בתיאור של היישובים החקלאיים במחוז  
ולאחר מכן סוקר את צמיחת ההתיישבות היהודית באזור בשנים   19–טבריה בשלהי המאה ה

אנו מדגישים את הבעיות   2, בניהולה של יק"א )החברה להתיישבות יהודית(. 1900-1907
הכלכליות והחברתיות הקשות שבהן נתקלה התיישבות זו על רקע בעיות הביטחון, ואת  
כישלונה במימוש הבעלות היהודית על קרקע. בהמשך נסקרת ההתפתחות של ההתיישבות  

ישראלי של  –, בעקבות כניסתו לפעולה של המשרד הארץ1914-1908היהודית באזור בשנים 
ציונית. כפי שנראה, המשרד פעל בנחישות להרחבת עיבוד הקרקעות בידי יהודים ההסתדרות ה

באמצעות הקמת קבוצות כיבוש, תמיכה בארגון השומר וסיוע למושבות ברכישת נשק. אנו  
מתארים את התגברות המאבק האלים בעקבות הרחבה זו ומראים כי מאבק זה, שהיה לו תפקיד  

שבי הארץ הערבים כתנועה לאומית, ביטא התנגדות  מרכזי בהתגבשות הקולקטיבית של תו
 גוברת לנישולם מהקרקע. 

 המסגרת התאורטית: קולוניזציה ומאבק אלים בין קבוצות אתניות 

אנו הולכים בעקבות סוציולוגים ביקורתיים שהציעו לנתח את הציונות כתנועת קולוניזציה,  
שעיצבו אותה במפגש עם   והדגישו את חשיבותם של האינטרסים הפוליטיים והכלכליים

(. עם זאת, שלא כמקובל בספרות, אנו  Kimmerling, 1983; Shafir, 1989הערבים בארץ )
מבקשים להראות כי כבר בתקופה הנידונה הייתה לעימות הפיזי מול הערבים השפעה מכרעת  

אנו  ישבותית של התנועה הציונית ועל התארגנותה הרחבה יותר. על עיצוב האסטרטגיה ההתי 
רואים בקולוניזציה צורת התיישבות אשר מטרתה ליצור יחסים היררכיים בין מתיישבים  

כלכלית,  ה ה תהכפפואם באמצעות ה מהקרקע תדחיק באמצעות , אםאוכלוסייה המקומיתל
 פוליטית.  ה חברתית או ה

ף ביותר של החברה הישראלית והפלסטינית, חקר בנפרד  קימרלינג, החוקר הביקורתי המקי
(, Kimmerling, 1983שלוש תופעות שאנו מבקשים לקשור זו בזו: הקולוניזציה הציונית )

מדיניות השימוש בכוח של  (, ולבסוף 1999צמיחת הלאומיות הפלסטינית )קימרלינג ומגדל, 
 (.  1993התנועה הציונית, שאותה הוא בחן רק בתקופת המדינה )קימרלינג, 

שפיר, שעסק בהרחבה בתקופה שאנו דנים בה, העמיד במרכז ההסבר שלו לאופי של  
הוא הפריד   פוליטי על עבודה. בהתאם לכך גם–הקולוניזציה הציונית את המאבק הכלכלי

 

שוב יהודים בארצות  פעלה ליי ,מייסודו של הברון הירש ,(JCA, Jewish Colonization Associationיק"א )  2

 נענתה  היא  1900  בשנתהיא החלה בפעולה מצומצמת לסיוע להתיישבות בארץ.    1896. בשנת  1890מאז  שונות  

 חסותו.   תחת אז  עד  שהיו המושבות כל ניהול את עצמה על וקיבלה  הברון רוטשילד של לבקשתו
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טיפוס  – בניתוחו בין צמיחת ההתיישבות הקואופרטיבית, בעיקר כפי שהתבטאה בדגניה, כאב
מתיישב, שאותה הוא בחן בעיקר בהקשר של  – של הקיבוץ לעתיד, ובין ההתפתחות של חייל

ארגון השומר. לפי הניתוח שלו, ההתיישבות השיתופית התפתחה כדי להתמודד מול שכרו  
הערבי בעבודה החקלאית, ואילו ארגון השומר צמח בתגובה לתחרות על  הנמוך של הפועל 

עבודת השמירה. ההתמקדות בשוק העבודה אף הביאה את שפיר לטעון כי העוינות בין יהודים  
 notוערבים הפכה אמנם ערב מלחמת העולם לגלויה, אך נותרה "חסרת השלכות" )

consequential( )Shafir, 1989, p. 199.) 
ההפרדה של שפיר בין ניתוח ההתיישבות השיתופית לניתוח ההתארגנות לקראת עימות  
פיזי נשענת על הפרדה חדה עוד יותר בכתיבה של היסטוריונים ישראלים. המחקרים על צמיחת  
  דגניה וקבוצות אחרות לא עסקו כלל בהיבט האלים של הקונפליקט )ראו לדוגמה בן אברם, 

(. המחקרים על השימוש הציוני בכוח באותה תקופה התמקדו  1986; שילה, 1997; ניר, 1982
;  1994; גולדשטיין, 2009בתפיסות אידאולוגיות ובארגון השומר כמיליציה, )לדוגמה אלרואי, 

(, אך לא עסקו באסטרטגיית הקולוניזציה  1992; שפירא, 1989, 1988; פרנקל, 1986גורני, 
ישראלי של ההסתדרות הציונית קידם באמצעות הקמתן של קבוצות כיבוש.  – שהמשרד הארץ

עולה מהם כי בתקופה זו עדיין לא היה אפשר לדבר על מיליטריזם ציוני, תופעה שהתפתחה  
(. אנו נבקש להרחיב את הניתוח ולבחון גם  1995רק משנות השלושים ואילך )בן אליעזר, 

ון בכוח פיזי, שחרג מהרבה מגבולות ארגון השומר. לא בהקמת ארגון צבאי עסקינן,  שימוש מת
אלא בגיבוש דפוס התיישבות חדש להתמודדות עם התנגדות הערבים לדחיקתם מהקרקע,  
דפוס המתאפיין בהתארגנות קואופרטיבית בניהול עצמי ושימוש מוגבל באלימות. סוגיית  

ה הציונית לפני הקמת המדינה היא נושא שהדיון  הארגון הצבאי וזיקתו לתנועת העבוד
הסוציולוגי עסק בו רבות, מראשיתו בארגון השומר, דרך הקמת ההגנה ועד הפלמ"ח )בן  

 ;Horowitz, 1986; Luttwak & Horowitz, 1975; 1977; הורוביץ וליסק, 1995אליעזר, 

Shafir, 1989  אולם מחקרים אלו עוסקים בהקמת הכוח הצבאי במנותק מיחסה של ההנהגה .)
הציונית להתיישבות, לדינמיקה האלימה הנוצרת במהלך דחיקת האוכלוסייה מהקרקע,  

 המתיישבים בהקשר הזה. וליתרונות של שיתוף כלכלי בין 
שלא כמו החוקרים שהזכרנו, חוקרי הלאומיות הפלסטינית כן הדגישו את ההיבט האלים  

 ;Anderson, 2015; Eldin, 2014; Khalidi, 1997פלסטיני על הקרקע )–של המאבק הציוני

Lockman, 2012'( אף הציג ניתוח היסטורי  2014ח'ורי )–(. מחקרה החלוצי של אריז' סבאע
מדוקדק של דחיקת כפריים מהקרקע באמצעות שימוש בכוח פיזי במהלך ההתיישבות של  

. עם זאת גם  1957-1937של השומר הצעיר בפאתי עמק יזרעאל בשנים שלושה קיבוצים 
מחקרים אלו, שרובם עסקו בתקופת המנדט הבריטי, לא בחנו את השפעת ההתנגדות הפיזית  
של הפלסטינים על אסטרטגיית הקולוניזציה הציונית ועל ההתארגנות הרחבה יותר של הציבור  

 היהודי בארץ.  
ענים עליה, המכונה "סוציולוגיה מרובת ארועים"  התפיסה התאורטית שאנחנו נש 

(eventfull sociology  מתייחסת להיסטוריה כאל רצף של אירועים המשפיעים מאוד זה על ,)
( אך מתרחשים ללא היגיון טלאולוגי. לפי גישה זו, הכרעות המתקבלות  path dependentזה )

וכוח של קבוצות וארגונים. אלה,   בנקודות קריטיות ועימותים פיזיים בשטח מבנים אינטרסים
(. אנו  Brubaker, 1996; Sewell, 1996בתורם, משפיעים על המשך ההתפתחות ההיסטורית )
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נציע כאן ניתוח אינטראקטיבי דינמי הבוחן את הזיקה ההדדית שבין אסטרטגיית הקולוניזציה  
 הציונית ובין התפתחות היחסים בין יהודים לערבים לכדי קונפליקט לאומי. 

מחקר זה, המוגבל בזמן ובמקום, מבקש כאמור להסביר את תהליך הדחיקה של אוכלוסייה  
ערבית מהקרקע. לשם כך נשתמש במונח "קולוניאליזם התיישבותי", המעמיד במרכז את  

להדגיש כי בכך איננו מתיימרים לתת אפיון מקיף    ההיגיון או הדחף של דחיקה זו. אנו מבקשים
של התנועה הציונית. אנו מתבססים על גישת הקולוניאליזם ההתיישבותי משום שזוהי  
פרספקטיבה שיכולה לשמש בסיס להשוואה בין פרויקטים שונים של קולוניזציה, כפי שעשו  

הרחב יותר של אסיה,   פלסטיני והן בהקשר–חוקרים רבים לאורך השנים, הן בהקשר הישראלי
 ;Elkin & Pedersen, 2005; Mamdani, 2000; 2018ח'ורי, –אפריקה והעולם כולו )סבאע'

Sayegh, 1963; Stasilius & Yuval-Davis, 1995; Zreik, 2016  עם זאת, אנו מאמצים את .)
הביקורת ההולכת וגוברת על דחיקתה לשוליים של ההתנגדות הילידית בחלק ניכר מהמחקר  

 ;Macoun & Strakosch, 2013; Rowse, 2014על קולוניאליזם התיישבותי )ראו לדוגמה 

Snelgrove, Dhamoon & Corntassel, 2014 .)  ההתמקדות הבלעדית במתיישבים, או הפרדת
המחקר על המתיישבים מחקר הילידים, היא מרכיב מרכזי בתאוריה של הקולוניאליזם  

 (Wolfe 1999, 2006ידי שני תאורטיקנים בולטים, פטריק וולף )ההתיישבותי כפי שפותחה על  
לעומת ההפרדה הזאת בין חקר המתיישבים לחקר   3(. ,2010Veraciniורצ'יני )ולורנצו 

חקרנו מציע לבחון את הדינמיקה המתפתחת ביניהם.  ה"ילידים", או התושבים המקוריים, מ
באינטרקציה    1914-1908לשם כך אנו בוחנים את ההתיישבות הציונית בגליל התחתון בשנים  

עם ההתנגדות הערבית אליה; בכך אנו חותרים להסביר טוב יותר הן את אסטרטגיית  
ם ביקורת על התאוריות  ההתיישבות הציונית והן את ההתנגדות הערבית. ממצאי מחקר זה הם ג 

(, Kimmerling, 1983( וקימרלינג )Shafir, 1989המבניות של ההתיישבות הציונית של שפיר )
שניתוחיהם מסבירים את אופי ההתיישבות הציונית אגב התעלמות מהשפעת ההתנגדות  

וכלוסייה הכפרית המקומית ל"נתון מבני קבוע וסביל", שאפשר  הערבית אליה והופכים את הא
 ללמוד עליו רק בעקיפין, דרך "מחיר הקרקע" או "מחיר העבודה". 

כדי להבין את הדינמיקה בין המתיישבים היהודים לתושבי הארץ הערבים אנחנו מתבססים  
 social( לגבי בניין עוצמה חברתית )Mann, 1986על תפיסתו הסוציולוגית של מייקל מאן )

power  גישה זו מייחסת חשיבות רבה לעוצמה הצבאית וליכולת להפעיל אלימות לצד .)
פוליטית, כלכלית ואידאולוגית. בעבודתו המאוחרת יותר   — ביטויים אחרים של עוצמה

ים אלימים בין קבוצות אתניות, וטען כי  השתמש מאן בגישה זו לניתוח הדינמיקה של עימות 
חברות מתיישבים הן האלימות ביותר. הוא הראה כיצד דחיקת האוכלוסייה המקומית מהקרקע  
משמשת את המאמץ לכונן משטר דמוקרטי מבלי לוותר על הדומיננטיות של המתיישבים  

(Mann, 2005)הדגיש את חשיבות המאבק על שליטה בקרקע  . בעקבות מאן אנחנו מבקשים ל
כבסיס לתביעות ריבונות מתנגשות. מאן בחן בהרחבה גם את השאלה באילו תנאים צפוי מאבק  
אתני להסלים. הוא טען כי העימותים נוטים להיות אלימים יותר כאשר שתי קבוצות אתניות  

פה לעזרה מבחוץ,  שואפות לריבונות בלעדית באותה טריטוריה, כאשר הקבוצה החלשה מצ 
כשלקבוצה החזקה יש עליונות צבאית ברורה ולגיטימציה חיצונית להפעלת אלימות, כאשר  

 

 .Veracini, 2014, p. 315; Wolfe, 1999, ppלהתייחסות ישירה להפרדה אצל שני מחברים אלו ראו למשל   3

166–168 . 
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המצב הגאופוליטי מעורער, וכן כשבצד אליטות הדוחפות להפעלת אלימות יש גם קבוצות  
(. אנו  Mann, 2005, pp. 2–8צבאיות הנכונות לפגוע באזרחים וזוכות לתמיכה ציבורית )– כמו

נבחן טענות אלו בהקשר של היחסים בין יהודים לערבים בתקופה הנידונה. הניתוח שלנו יבליט  
דווקא את מגבלות השימוש של המתיישבים היהודים בכוח ויתאר את התפתחות הדפוס של  
התיישבות מתעמתת, על רקע היעדר הלגיטימציה להקמת כוח צבאי, חולשה דמוגרפית  

 נגדות השלטון העות'מאני לדחיקה רחבת היקף של פלסטינים מהקרקע. והת

 1914-1900סיפור המעשה: "כיבוש הקרקע" בגליל התחתון 

יק"א באזור עד  ההתפתחות   1907המשברית של מושבות 

בשלהי התקופה העות'מאנית, אזור הגליל התחתון היה שייך לנפות טבריה ונצרת במחוז  
רובינציית )ולָאיֵית( ביירות. במהלך המחצית הראשונה של המאה  )סנג'ק( עכו שהיה חלק מפ

הצטמצם מאוד העיבוד החקלאי של האדמות באזור, על רקע התערערות השלטון המרכזי,    19–ה
והוא אוכלס בעיקר על ידי שבטים בדווים. בסוף שנות השישים של אותה מאה, לאחר שהמצב  

עאל מידי השלטון העות'מאני במחיר כמעט  הביטחוני התייצב מעט, נרכשו אדמות עמק יזר 
סמלי. הרוכשים, סוחרים אחדים ממשפחה יוונית אורתודוקסית מביירות בשם סורסוק, יישבו  
עליהן אריסים וגרפו רווח גדול בתוך פרק זמן קצר. הרמות של מחוז טבריה שמצפון מזרח  

דו של השלטון התנחלו  לעמק, שלא היו פוריות במיוחד, יושבו רק במהלך העשור הבא. בעידו
אלג'יראים   —  עליהן מוסלמים מקבוצות שהיה להן ניסיון בעיבוד הקרקע והגנה פיזית עליה 

(. למרות  Khalidi, 1997; Schölch, 1993; 2007; עבאסי, 1982)"מוגרבים"( וצ'רקסים )ביתן, 
השיפור היחסי במצב הביטחון, השליטה הפיזית העות'מאנית באזור נשארה מוגבלת גם  
בעשורים הבאים. התנועה בדרכים לא הייתה בטוחה, אנשים רמי מעלה נהגו להשתמש בשומרי  

הים למנהיגים  ראש, לחוקי גאולת הדם היה תוקף רב, ועובדי האדמה שילמו דמי חסות גבו
 (.  111-110, עמ' 1972; דינור ואחרים, 1982מקומיים )ביתן, 

החלו ניסיונות ליישב יהודים בגליל התחתון בחסות יק"א, החברה   19– בשלהי המאה ה
באזור גוש   להתיישבות יהודית, שהחלה באותה התקופה את פעילותה בארץ ושאפה להקים 

התיישבות יהודי רצוף. התוכנית הראשונית של החברה הייתה לרכוש את כל האדמות באזור,  
אלף דונם, ובשבע השנים הבאות גדל   54–כ 1901דונם. בפועל נרכשו עד שנת  200,000–כ

שבות של יק"א התבססה  (. תוכנית ההתיי 1992כהן, –דונמים לערך )עמית 100,000השטח עד 
,  1901דונם לכל איכר. מימושה החל בשנת  300-200על הקמת מושבות פלחה שבהן הוקצו 

עם הקמתה של חווה בסג'רה )לימים אילניה( שהכשירה מהגרים לעבודה חקלאית. הפעילות  
האחת בסמוך לחווה והאחרות בימה    —  התרחבה בשנה שלאחר מכן, שבה נוסדו ארבע מושבות

תרס"ו(  -)תרס"ד  1906-1904יבנאל(, מסחה )כפר תבור( וליד עּבדייה )מנחמיה(. בשנים    )לימים
הוקמו בסמוך ליבנאל שתי מושבות נוספות שלימים התמזגו איתה, שמסין ובית גן. יק"א חתרה  
להנהיג במושבות עבודה עברית, אך בדרך כלל הועסק במשק של כל איכר לפחות "חראת"  

 ורר בחצר עם משפחתו.  )חורש( אחד ערבי, שהתג
יק"א לא הייתה חברה ציונית. את ההתיישבות בארץ היא ראתה כחלק ממפעל רחב יותר  
של סיוע ליהודים, אשר כלל הקמת מושבות חקלאיות יהודיות בארצות נוספות ובהן ארגנטינה,  
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רוסיה, טורקיה וקפריסין. לכן הפקידים שמינתה כדי להשגיח על התיישבות בארץ ישראל  
;  2006רשו להראות כי עלות ההתיישבות בארץ איננה גבוהה ביחס לארצות אלו )ינקלביץ', נד

החברה קיבלה    1901(. עמדה זו התחזקה לאור העובדה שבשנת  1988כהן,  – ; עמית1992מיורק,  
(.  1990על עצמה להבריא את מושבות הברון, שתחת ניהולו של "הנדיב" נכשלו כלכלית )אבני,  

הקמת יישובים חקלאיים יהודיים בגליל התחתון על בסיס כדאיות כלכלית הייתה מלכתחילה  
ל דלות הקרקע, מיעוט המשקעים ופשיטות הנוודים. אולם התברר כי  משימה שאפתנית, בגל

היא קשה עוד יותר מהצפוי בשל ההתנגדות שגילו תושבי האזור. המתיישבים החדשים, שמנו  
כמאה משפחות ותפסו את מקומן של כמאתיים משפחות אריסים שפונו מהקרקע, נתקלו  

;  110-109, עמ'  1972ומי )דינור ואחרים,  בהטרדות פיזיות, חבלה ברכוש וגנבות על בסיס יומי
 (.  158-154, עמ' 1980; שאמה, 1955עבר הדני, 

מובן שבעיות ביטחון לא הכבידו רק על ההתיישבות היהודית בגליל התחתון. הן ליוו את  
(. עם זאת,  1981אחת מהמושבות היהודיות שהוקמו לפני כן )רואי,    העלייה לקרקע כמעט בכל 

בגליל, ובפרט במחוז טבריה, התמרמרות השכנים הערבים הציבה בפני המתיישבים איום גדול  
במיוחד בגלל כמה מאפיינים ייחודיים. ראשית, כוחות המשטרה העות'מאניים באזור היו  

קע זה היו באזור תושבים כפריים חמושים. שנית, בין הכפריים באזור היו  מצומצמים, ועל ר 
נוצרים, שנשענו על תמיכת קונסולים זרים, וצ'רקסים, שנהנו מתמיכת אחיהם בפקידות  

;  71, עמ'  1955הטורקית, ולכן השלטונות היססו בדרך כלל לנקוט כלפיהם יד קשה )עבר הדני,  
(. שלישית, ההסתמכות הרחבה על פלחה בגליל התחתון הובילה  177-176, עמ' 1980, שאמה 

 להקמת יישובים זעירים ומבודדים, שהיה קשה יותר להגן עליהם.  
הגיעו לאזור מהגרים יהודים מאירופה שהועסקו   4)תרס"ו ותרס"ז( 1905-1907בשנים 

החראתים המקומיים. יק"א תמכה במהלך ולמעשה גרמה לו, כאשר דרשה  באותם תנאים של 
מהאיכרים להימנע מהעסקת ערבים או לצמצם אותה ואף איימה בקנסות על מי שלא יישמע  

כניסת הצעירים הנמרצים למושבות תרמה במעט לתחושת הביטחון, אך לא שינתה   5להנחיה. 
  40,000שנה הצליחו איכריהן לעבד רק מהותית את יחסי הכוחות מול השכנים. גם באותה 

דונם, פחות ממחצית מהאדמות שיק"א רכשה. שאר השטח נשאר בפועל בחזקה של תושבים  
 6מקומיים, שרק חלקם הכירו בבעלות יק"א ושילמו לה דמי חכירה. 

על רקע הבעיות האלה, מצבן הכלכלי של מושבות הגליל התחתון נותר חמור. המורל של  
לבדה עזבו את   1906והדבר התבטא בשיעור גבוה של תחלופה. בשנת  המתיישבים נפגע,

בתנאים האלה, מפעל ההתיישבות באזור    7המושבות כשליש מהמשפחות של כפר תבור ויבנאל. 
נתפס בעיני הנהלת יק"א ככישלון, והיא הטילה ספק בהצדקה לקיומו. לכן נמנעה החברה  

שפחות חדשות במשקים הנטושים, ואף  תרס"ז( מיישובן של מ -)תרס"ו 1907-1905בשנים 

 

אנו מתייחסים כאן ובהמשך לשנים חקלאיות, מסתיו לסתיו, המתאימות לחלוקת השנים לפי הלוח העברי.    4

  — חירה זו משקפת את העובדה שהמאבק על עיבוד הקרקע התנהל בהתאם למחזור העיבוד החקלאי השנתי ב

חריש, זריעה, קציר, ועוד. כך למשל החוזים שחתמה בהמשך ההסתדרות הציונית עם קבוצות הכיבוש נחתמו  

 תמיד מסתיו לסתיו.  

, 23.3.1905ון למתיישבים בביקורו ביבנאל,  על הלחץ שהופעל על האיכרים ראו דברי נשיא הקרן אמיל מאירס  5

 . J15/6250/2 (, אצ"מהארכיון הציוני המרכזי )להלן 

 . J15/6539 ,אצ"מ, 13.6.1906למניין השטחים ראו מכתבו של רוזנהק לפרנק,   6

 . J15/6335 ,אצ"מ, 30.11.1906מכתב מהנהלת יק"א בפריז לפקיד רוזנהק,   7
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מרכישת אדמות סמוכות שהוצעו בתנאים נוחים. היא גם החלה לשקול את סגירתה של חוות  
בנקודת משבר זו החלה הפעולה המעשית של   8(. 112, עמ' 1996ההכשרה בסג'רה )ינקלביץ', 

 ההסתדרות הציונית בארץ.  

ונית בארץ ההכנות לפעולה  ההתיישבותית של ההסתדרות הצי

התקבלה לראשונה הדרישה של הציונים   1907בקונגרס הציוני השמיני שהתקיים בקיץ 
המעשיים לפתוח בפעולה התיישבותית בארץ ישראל, מבלי להמתין לתמיכה מצד השלטונות  

שותו של  העות'מאניים. הקונגרס החליט להקים בארץ משרד לקידום הפעולה הציונית, ברא
ארתור רופין, ולקדם התיישבות על פי מודל קואופרטיבי שהגה הכלכלן היהודי הגרמני פרנץ  
אופנהיימר בהקשר של ההתיישבות הפרוסית בגבול פולין. לפי מודל זה יש להכשיר תחילה  
מועמדים להתיישבות בהשגחת מנהל, להעביר את הנבחרים מביניהם לחכירה קואופרטיבית  

ו של אגרונום, ולבסוף לעבור לחכירה במשקים משפחתיים שימשיכו לשתף  משותפת בניהול
ישראלי התפתחו בשמונה  – (. בסיוע המשרד הארץ58-56, עמ' 1970פעולה ביניהם )ביין, 

השנים הבאות יוזמות שונות לרכישת קרקע ולעיבודה על בסיס כספים ציבוריים ופרטיים. בכך  
העידן הקודם, שבו לברון רוטשילד וליק"א היה מעמד בכורה בניהול הפעולה   הגיע לסיומו

ההתיישבותית היהודית. כפי שנראה בהמשך, לשינוי הזה היו השלכות מרחיקות לכת על  
ההתיישבות היהודית ועל יחסיה עם האוכלוסייה הערבית המקומית, שהתפתחו לכדי סכסוך  

 לאומי אלים.  
ערך רופין סיור בארץ, ובעקבותיו הגיש להנהלה המצומצמת  עוד לפני כניסתו לתפקיד 

של ההסתדרות הציונית תזכיר שבו שורטטו קווים להרחבת ההתיישבות במטרה להניח את  
הבסיס לתביעת אוטונומיה יהודית בשטחים מוגדרים של הארץ. רופין הציע למקד את  

וחר יותר, האחד ב"חלק  ההתרחבות בשני גושי התיישבות שאותם אפשר יהיה לחבר בשלב מא
מארץ יהודה" והשני ב"סביבת ים כנרת". השגת אוטונומיה יהודית במחוזות אלו, הסביר רופין,  
תלויה "בשלושה תנאים הכרחיים: א. שיהיו רוב התושבים. ב. שימצא רוב הקרקע בידם. ג.  

(. על פי דרישתו גם  5-4, עמ' 1937שיביעו את רצונם הנמרץ להשגת אבטונומיה" )רופין, 
הקימה ההסתדרות הציונית את חברת הכשרת היישוב, במטרה להכשיר מהגרים יהודים  
לעבודה חקלאית, לסייע להתיישבותם ולרכוש אדמה לתקופת ביניים, עד שתועבר לגורמים  

 (.  1988פרטיים )שילה, 

מת בר גיורא, הקולקטיב בסג'רה וחוות )תרס"ח(: הק 1908-1907
 כנרת 

להחלטת ההסתדרות הציונית לפתוח בפעולה התיישבותית בארץ היו השלכות מיידיות עוד  
ישראליים של פועלי ציון שהשתתפו בקונגרס,  – בטרם החלה הפעולה עצמה. הנציגים הארץ

עם חמישה חברים    הקימו  1907צבי, נפגשו עם שובם לארץ ובספטמבר  –ישראל שוחט ויצחק בן
נוספים את הארגון החשאי בר גיורא, שהציב לו למטרה לפתח כוח הגנתי צבאי, לכבוש את  

 

  ; מכתב J15/6250/1 ,אצ"מ, 23.3.1905סיכום משלחת יק"א, ההתנגדות להגדלת מספר המשפחות ראו  על  8

האדמות שהוצעו למכירה בתנאים נוחים   על .J15/6335 , אצ"מ ,19.10.1906 ,פריז לרוזנהקיק"א ב מהנהלת 

   . J15/7568 ,אצ"מ ,8.4.1908 ,דוח הפקיד קלווריסקי ולא נרכשו ראו
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(. ההכנות לפעולה  19, עמ'  1994השמירה והמרעה, ולהקים יישובי שומרים בספר )גולדשטיין,  
ברוח זו החלו כבר ארבע שנים לפני כן לפחות, אולם רק בעקבות החלטות הקונגרס בשלה  
בקרב המייסדים ההכרה כי הגיעה העת לפעולה מאורגנת. בחודשים הבאים נטלו רוב חברי בר  
גיורא חלק בקולקטיב שעיבד באחריות משותפת את אדמת הפלחה של חוות סג'רה וקיים  
קומונה בצריכה ובייצור. את הקמת הקולקטיב יזמה מניה וילבושביץ )לימים שוחט(, שעסקה  
בשנים קודמות בחקר שאלת ההתיישבות ושהתה לשם כך בכל מושבות הגליל וגם בקומונות  

היא פעלה בסיועו ובהדרכתו של יהושע חנקין, שניהל מטעם יק"א את    אחדות בארצות הברית. 
 (. 1994ם המשפטיים הכרוכים בהן )גולדשטיין, רכישות הקרקע והמאבקי

הלך הרוח שהנחה את חברי הקולקטיב בשאלת עיבוד הקרקע היה לוחמני. הם קשרו  
ישירות בין הנכונות לעבודה קשה בחקלאות ובין הנכונות להתארגן להפעלת אלימות לשם  
כיבוש הקרקע, וראו בכך מרכיב יסוד בהתיישבות הציונית. על כך מלמד מכתבו של אחד 

אוסישקין. בנוסח הפנייה ניכרים גם רגשי עליונות כלפי    מהבולטים בחבריו, דוד רובין, למנחם
 הילידים, שהתנגדותם נתפסת כפראית ומקומית ולא כתופעה קולקטיבית:  

– ארץ ישראל עוד לא קולטורית, חציה עודנה פראי כלל, ולכן פה כבכל הארצות האי
דבר    קולטוריות נצטרך להילחם במידה שלמה עם הפראים ]...[ העסקים והסכסוכים על

זבייח'[, בלוביה ובחיטין עם הלובים, בסג'רה  –האדמה, במסחה עם הזבחים ]בני שבט א
עם הצ'רקסים, ובמלחמיה ועוד, כל זה יען כי חלשים אנחנו. מכל זה שכתבתי, יכולים  
להבין כי עלינו להכין אלמנט מסוגל ומורגל לתנאי העבודה והאיכרות. ובמשך זמן  

חייל ובו  –רגש ההגנה העצמית. ]...[ עלינו לפתח איכרמה, לחנך אותו ולפתח בו את 
   9נצליח ]...[ הייעוד שלנו צריך להיות, לא כיבוש העבודה, כי אם כיבוש הארץ. 

השתלבות חברי הקולקטיב בעבודה חקלאית זכתה לתמיכתו הנלהבת של מנהל חוות סג'רה,  
חשש מהחמרת היחסים עם  אליהו קראוזה, אבל יחסו לשיתופם בשמירה היה מהוסס יותר; הוא  

השכנים הערבים. למרות זאת, בתוך שלושה חודשים מייסוד הקולקטיב אפשר קראוזה לחברי  
הקולקטיב, ובהם אנשי בר גיורא, לקחת חלק בשמירה. זמן קצר לאחר מכן נמסרה לידיהם  

פרץ    1908השמירה גם במושבה סג'רה הצמודה לחווה, והם הורשו לקחת חלק במרעה. באביב  
מות פיזי בין אחד מאנשי בר גיורא לבין הרועים הצ'רקסים, ואלה בתגובה התפטרו ותבעו  עי

פיצויים. האירוע הרתיע את יק"א והושגה פשרה: הצ'רקסים ויתרו על תביעת הפיצוי,  
;  24, עמ' 1994והשומרים היהודים המעורבים בתקרית הועברו למקום אחר )גולדשטיין, 

 (.  110, עמ'  1996ינקלביץ', 
ישראלי חוות הכשרה בכנרת, והשמירה עליה ניתנה לידי  –במאי הקים המשרד הארץ

יהודים. את אדמות החווה רכשה שלוש שנים לפני כן הקרן הקיימת, אך הן נשארו בידי בעלי  
ה איימה על המרעה ועל המגורים שלהם  הקרקע הקודמים משבט דלאייקה הבדווי. הקמת החוו

בשטח, והם ערערו בפני מושל המחוז על גבולות השטח שנרכש. בינתיים המשיכו לרעות  
, עמ'  1979לנדוי, –בשטחי החווה ולקצור חלקות בפאתיה, ואף הטרידו את תושביה בירי )דוכן

למשבר ביחסיה עם השכנים. במהלך תגרה בין אנשי    (. ביולי נקלעה גם המושבה כפר תבור108
המושבה לשומרים מהכפר האלג'ירי השכן, ַמעְַדר, נורה אחד השומרים בידי פועל )עבר הדני,  

 

 . A24/766, אצ"מ, 10.12.1907אוסישקין,  אל רובין  9
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(. האלג'ירים דרשו מאנשי כפר תבור פיצוי אך לא נענו, ושוטרים  210-209, עמ' 1955
מושבה. כעבור כחודש מת מפצעיו השומר האלג'ירי ובתגובה  עות'מאנים נקראו להגן על ה

הותקפו איכרים בשדות. בעקבות זאת הוקם "ועד הגנה זמני לגליל התחתון", בהשתתפות נציגי  
הוועד החליט "לארגן הגנה עצמית   .המושבות, חוות כנרת וארגון הפועלים החקלאיים בגליל 
 , עמ'  1972ערבים" )דינור ואחרים, מסודרת מכל המושבות ולהמשיך את המלחמה נגד ה

(. כל מושבה חויבה לשלוח לכפר תבור שליש מהפועלים העבריים ומהאיכרים כדי  210-209
מגינים. על רקע המצב פנה הוועד של כפר תבור לאנשי בר גיורא   40-35להבטיח בכל לילה 

פועלים   15וביקש שיקבלו על עצמם בקביעות את השמירה במושבה. לאחר שהם נענו, שובצו  
 (.  1972יהודים לעבודה במשקי האיכרים של המושבה במקום חראתים ערבים )דינור ואחרים, 

מעטים לאחר כניסתה של ההסתדרות הציונית לפעולה בארץ, עוד לפני   אם כן, חודשים
שניכרו בארץ התוצאות של מהפכת הטורקים הצעירים, התרחשו באזור שינויים משמעותיים  
ועיקרם ערעור המונופול הבלעדי כמעט של הערבים בתחום השמירה והסלמה במתח  

 הביטחוני.  

דמות היהודיות, תר"ע(: הרחבת עיבוד הא-)תרס"ט 1910-1908
יסוד קבוצת הכיבוש הראשונה בדגניה  התלקחות העימות וי

הרחיבה גם יק"א את עיבוד האדמות שבבעלותה. היא הקימה את המושבה כנרת   1908בסתיו 
בצמוד לחווה החדשה של ההסתדרות הציונית, וגם את המושבה הקטנה מצפה בסמוך לטבריה;  

עבד קרקעות נוספות גם במלחמיה. השטח שעובד  יישבה רווקים צעירים בבית גן, ופנתה ל
. על  50%דונם, גידול של כמעט  20,000–בגליל התחתון בידי יהודים התרחב באותה עונה ב

רקע ההתרחבות התעוררה באזור כולו התנגדות מאורגנת מצד הערבים, כפי שתיאר בנובמבר  
 מנחם שמואלי, פועל עברי בכנרת: 

שוב אותו לפרא הולך ונעשה בעל הכרה יותר ויותר  הנה העם הזה שהרגלנו תמיד לח 
ומתארגן כבר למעשים משותפים במידה שלא ראינו אותה גם אצל עמי אירופה היותר  
מפותחים. בימים האחרונים הולכת וסובבת פה שמועה כי השכנים של המושבה ימה  

חרתין,    )יבנאל( גמרו ביניהם להטיל חרם על מושבות היהודים. לבלי לעבוד אצלן בתור 
לבלי לתת להם שומרים, ולהציק להם על הדרכים במעשי חמס וגזל. כל זה בא בשביל  
שהתחילו בשנה זו ליישב את חלקות האדמה שנקנתה מהם עוד לפני כמה שנים.  

 ( 1908)ממשי, 

הודים. אם  הכותב ייחס את המתיחות הביטחונית הגוברת באזור להרחבת עיבוד הקרקע בידי י 
כן, אפשר אולי לראות בדיווח שלו עדות לראשיתה של התארגנות קולקטיבית של תושבי  

בהנהלה המרכזית של יק"א, עם זאת, ייחסו את ההתנגשויות   האזור נגד הקולוניזציה הציונית.
להתעוררות רחבה יותר של פלחים בעקבות מהפכת הטורקים הצעירים שהתחוללה ביולי  

מהפכה הוקמו בערים אגודות פוליטיות וביטאונים חדשים וביקורתיים יצאו  בעקבות ה   10. 1908

 

נוויל מנדל,  . J15/6514אצ"מ  8.11.1908, 7.11.1908מכתבים מפקידות יק"א בזכרון יעקב לרוזנהק  ראו  10

שהסתמך גם הוא על דיווחים בני אותו זמן של פקידי יק"א, ייחס כמוהם את ההתנגשויות של אותו סתיו 

 1908עלות על קרקע בעקבות ההפיכה שחלה בטורקיה ביולי לתסיסה רחבה יותר של פלחים שתבעו ב
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, שנקט טון חריף מאוד נגד  כרמל–אלהחל להופיע בחיפה הביטאון  1909לאור. בינואר 
הסתמנה בבירור התעוררות  (. בחורף כבר Mandel, 1976; 1990הקולוניזציה הציונית )למדן, 

בקרב אריסים בגליל שקיוו לקבל מחדש שליטה על אדמות שעיבדו בעבר. בעידודם של  
משכילים עירוניים העלו כפריים מכפר כנא ולוביה תביעות על חלק מאדמות סג'רה וכפר  
תבור. התגובה של ראשי החווה בסג'רה והמתיישבים הייתה לחדול מהעסקתם וממסחר עימם  

תיש אותם כלכלית. כספם אכן אזל, ובראשית אפריל הם משכו את העתירה ופנו  כדי לה
, עמ'  1990למדן,  ;131-130, עמ' 1996להטרדות פיזיות של היישובים היהודיים )ינקלביץ', 

228 ;Mandel, 1976, p. 68) . 
מול ההתנגדות הגוברת המשיכו אנשי בר גיורא לפתח את תפיסת הקולוניזציה שלהם.  
בשורת מכתבים למנהיגים ציונים ברוסיה, בגרמניה ובארצות הברית ניתחה מניה )וילבושביץ(  

את המצב בשטח, וניסחה את הרעיון שנודע בתוך כמה   1909מרץ - שוחט בחודשים פברואר
וחט תיארה בחריפות את המתיחות הביטחונית והזהירה כי "אף  חודשים כ"קבוצת כיבוש". ש

אחד לא יתפלא כאן אם בתוך שנה נהיה עדים לפוגרום ביהודים על רקע חקלאי". הסיבה  
למתיחות הייתה בעיניה "התפיסה הפרימיטיבית" של הערבים המקומיים שלפיה "כל האדמות  

שנלקחו מהם אי פעם". "הלוך רוח    אמורות להשתייך להם מעכשיו ולהבא, אדמות של אפנדים
זה הוא בעל שורשים פסיכולוגיים כה עמוקים", היא כתבה, עד כי "דרוש עוד זמן ניכר כדי  
שפלחים ובדווים ישכילו להבין את משמעותם העמוקה של החוק הרומאי והרכוש הפרטי". על  

לעיבודה על  רקע המצב היא הציעה פיתרון: "עם רכישת הקרקע מערבים יש לדאוג לאלתר 
ידי יהודים, דבר אשר ימנע באופן נחרץ מהבעלים לשעבר או משכניהם לנסות להשתמש בהן  
מחדש". לאור ההתנגדות הערבית הציעה שוחט להפקיד את עיבוד הקרקעות החדשות בידי  
"קואופרטיב נייד יהודי" שחבריו "בריאים, חזקים, בעלי כושר סיבולת והסתגלות לתנאים  

(. כפי שנראה בהמשך, פיתרון זהה כמעט  60-59, עמ'  2005ץ, ריינהרץ וגולני,  קשים" )ריינהר
לגמרי לזה שניסחה שוחט כונה בהמשך "קבוצת כיבוש" ויושם כעבור חודשים אחדים בדגניה  

 ישראלי של ההסתדרות הציונית.  – בידי המשרד הארץ
  3– שוחט התלקח האזור, כפי שהיא צפתה. בכמה שבועות לאחר שנשלחו המכתבים של 

באפריל תקפו ערביי כפר כנא איכרים בסג'רה. יומיים מאוחר יותר הותקפו בדרך למצפה שני  
בחודש נפצע ערבי פצעי מוות   6–רוכבים אנשי בר גיורא, ואחד מהם מת כעבור כשבוע. ב

. תושבי הכפר תבעו  בכפר כנא בידי יהודי שהיה בדרכו לסג'רה, כנראה במהלך ניסיון שוד
בחודש    10–מהמושבה פיצויים, ומשלא הושגה הסכמה תקפו את החווה ושדדו בהמות ויבול. ב

הותקפו ונפצעו שני יהודים בדרך מסג'רה לטבריה, ולמחרת נהרגו בחווה איכר ושומר יהודי  
רים  בהתנגשויות עם תושבי הכפר. בהתייעצות משותפת בין נציגי יק"א, נציגי הפועלים והאיכ 

באפריל כי יש להגביר את השמירה באזור ולגייס בהסכמת השלטונות קבוצת   22–נקבע ב
שומרים שיירשמו כחיילים עות'מאניים. בשבועות הבאים שוב נשדד העדר של סג'רה, ובאזור  

 , עמ'  1996נהרגו שני איכרים יהודים נוספים, האחד בבית גן והשני ביבנאל )ינקלביץ' 
 (.  224-223, עמ' 1955; עבר הדני, 228, עמ'  1990; למדן, 131-130

 

(Mandel, 1976, pp. 66–70את תחילתה של התעוררות מאורגנת אנטי .)–  ציונית במובהק קושר מנדל רק

 ,Beska, 2014, pp. 54–55; Khalidi, 1997, ובעקבותיו אימצו את הטענה גם אחרים ) 1909לאירועי אפריל 

pp. 103–106 .בעינינו היא ראויה לבחינה מחדש .) 
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על רקע ההסלמה העמיקו המחלוקות בין הפועלים היהודים באזור להנהלת יק"א בשאלת  
התכנסו במהלך ההתנגשויות כמתוכנן בכפר תבור, והכריזו    המדיניות הרצויה. אנשי בר גיורא 
"השומר". אנשי הארגון ופועלים נוספים מחו על פנייתו    —  על הקמת ארגון חמוש רשמי וגלוי

של מנהל החווה בסג'רה לשלטונות העות'מאניים בבקשה לסיוע. התשובה של קראוזה הייתה  
א השפלת כבוד איננה מדינית ואיננה  חדה: "השקפתכם כי הגנה על ידי חיילי הממשלה הי

(. הוא ביטא בכך את המדיניות של הנהלת יק"א בחוץ  223עמ'  1955הגיונית" )עבר הדני, 
 המיליטנטיים מסיוע לכוחות ולהימנע השכנים  עם  להבנה להגיע לארץ, שתבעה ממנו 

 11(. 110, עמ'  2001)ינקלביץ,  נשק רכישת באמצעות היהודיים
בחודשים הבאים הצליח ארגון השומר לפתח יכולות עצמאיות הודות לתמיכה וגיבוי  
מאנשי ההסתדרות הציונית, שגם התגייסו לרכוש נשק עבור המושבות. "הסכנה של אי חימוש  
מספיק של המושבות", הסביר סגנו של רופין במכתב לנשיא ההסתדרות הציונית, "גדולה מזו  

(. באמצעות  305, עמ' 1977מאומנות ובלתי זהירות" )אליאב, של מסירת נשק לידיים בלתי 
אוסישקין זכו אנשי השומר גם למימון ביטוח רפואי והלוואה שאפשרה להם לקבל את האחריות  

פיצוי במקרה של גניבות  על השמירה ביבנאל, לאחר שהפקידו בידי ועד המושבה ערבות ל 
הארגון  (.  119, עמ'  1988שילה,    ;269, עמ'  1972דינור ואחרים,  ;  43-42, עמ'  1994)גולדשטיין,  

החדש פעל בהצלחה למימוש הבעלות היהודית על אדמות באזור. אנשיו חרשו וזרעו בספטמבר  
יק"א שנים לפני כן, אך נשאר מאז בשליטה ובשימוש של  דונם שרכשה  9000שטח של  1909

זבייח. הייתה זו כנראה הפעם הראשונה שבעלות יהודית על קרקע מומשה  –השכנים משבט א
לנוכח התנגדות מאורגנת ללא עזרת השלטונות העות'מאניים ואף בלא ידיעתם )דינור ואחרים,  

 (.  214-212, עמ' 1954נדב, ;  220, עמ' 1972
החמרת המצב הביטחוני הציבה בעיות חדשות גם בפני חוות כנרת שבאחריות ההסתדרות  

אנשי החווה ניסו להחרים עדר של בדואים  הציונית. החווה נפגעה בקיץ משריפה בגורן. 
ן ונקשרו )עבר  שנחשדו בהצתה, ובעקבות זאת נתקלו בהתקפת נגד שבה הופשטו שומרי הגור

;  108, עמ' 1979לנדוי, –. ההפסדים של כנרת עלו בינתיים על כל התחזיות )דוכן(1955הדני, 
(. קושי מיוחד התעורר בעיבוד אדמות אום ג'וני המרוחקות שמעבר  228, עמ'  1955עבר הדני, 

לירדן, שעמדו מחוץ לשליטה של כוח המשטרה של טבריה. באותם ימים ממש השתכנו בסמוך  
; נדב,  1999אליהן אנשי שבט הדלאיקה, שהורחקו מהאדמות שבין כנרת ליבנאל )סואעד, 

 

על המדיניות שניסתה להשליט הנהלת יק"א בפריז בתגובה למתיחות מלמד מכתב ששלח בחודש מאי אמיל    11

ת, הממונה על המושבות בשומרון. מאירסון הבהיר את ציפיותיו  מאירסון, מנהל יק"א, ליצחק שטארקמ

מהמתיישבים: "עליהם לעשות כמיטב יכולתם לקיים יחסים טובים עם הרוב. היישוב היהודי בכפרים צריך  

נותנת מקום לתרעומת צודקת,   — גירוש הפלחים וכו' — להבין שהצורה בה אנו נאלצים לרכוש את האדמות

להמתיק את הדברים בכל האמצעים האפשריים. כל מה שמסייע ליצור יחסים הדוקים, ולו ועל כן חשוב כל כך  

על בסיס אישי בלבד עם המוחמודנים, יש לעודדו. וכנגד זאת יש להימנע בקפידה מכל הפגנות לאומיות  

ת  כביכול, כי מעשים אלה יכולים רק לעורר זעם צודק מצד אוכלוסייה הזכאית בהחלט לראות בארץ הזאת א

(. לפירוט נוסף על מאמצי יק"א להשפיע על קראוזה למתן את  181, עמ' 1980ארצה" )מצוטט אצל שאמה, 

רכש נשק נוסף עבור החווה בסג'רה   . בפועל, קראוזה 135-133, עמ' 1996העימות באותם ימים ראו ינקלביץ', 

אך לא שיתף פעולה עם אנשי השומר. בחודשים הבאים הוא ניסה להגיע לסולחה עם אנשי כפר כנא, ומשלא  

)למדן,   1911הגיעו לעמק השווה הגיש תלונה במשטרה. חשודים נעצרו מיד, אך המשפט התקיים רק בשנת 

 (. 228, עמ' 1990



 71(   2)כ ישראלית סוציולוגיה 2019-ף"תש

  –(. רופין התכוון תחילה למסור את אדמות אום ג'וני לקבוצה של "אריסים249-248, עמ'  1954
חוכרים" שיממנו את הציוד הדרוש לעיבוד בעצמם. מכיוון שלא נמצאו מועמדים, הוא הציע  
למסור אותה לקבוצה של פועלים שיקבלו שכר וציוד ויחזירו את ההלוואה בסוף השנה. בשלב  

סוים נאותה קבוצת פועלים מכנרת שנודעה בשם "קומונת רומני" לקבל על עצמה את האתגר.  מ
עם זאת, על רקע הכישלונות הכלכליים בחווה ובעיית הביטחון והגנבות, גם היא נסוגה  
בספטמבר והודתה כי איננה בשלה עדיין לקבל עליה את האחריות. בינתיים התפתחו בכנרת  

לפועלים, וכל צד האשים את האחר באחריות להפסדים. רופין,   סכסוכים בין מנהל החווה
, פנה לארגון החורש, שייצג את כלל הפועלים היהודים בגליל,  1909שהגיע לחווה בנובמבר 

והציע להקים קבוצת כיבוש שתקבל עליה את עיבוד האדמות. מתווה הצעתו היה דומה מאוד  
, עמ'  1988ים משופרים הרבה יותר )שילה,  לזה שניסחה שוחט כמה חודשים לפני כן, אך בתנא

142-139 ;Shafir, 1989, pp. 168-181  המתווה התקבל; הקבוצה שהוקמה התמודדה במהלך .)
כך   החודשים הבאים עם אתגרים ביטחוניים, ובסוף השנה הגיעה להישג בולט ורשמה רווח. 

 החל את דרכו היישוב שנודע לימים כדגניה, אם הקבוצות.  
ארגון השומר המשיך בינתיים לשמור בכפר תבור, יבנאל, בית גן ומצפה ולסייע למושבות  
בהרחבת האדמות המעובדות. באותה שנה נוסדו באזור גם חווה בבעלות פרטית )במגדל(  

הודים מחוץ לארץ שתכננו להתיישב  יישוב שרוכשי החלקות בו היו י — ו"אחוזה" )בפוריה(
לאחר שהנטיעות ישאו פרי. על רקע ההתרחבות נמשכה המתיחות עם השכנים הערבים. "זה  

גוריון את המצב ביולי  –שתי שנים ביטחון החיים והרכוש כמעט שפסק לגמרי", סיכם דוד בן
 (.  תר"עגוריון, –, "המושבות עומדות במצב של מלחמה" )בן1910

אם כן, שנתיים וחצי לאחר שהחלה הפעילות של ההסתדרות הציונית בארץ כבר היה אפשר  
להבחין בהישגים משמעותיים של האסטרטגיה שכינינו "התיישבות מתעמתת". התמיכה  
בארגון השומר והקמת קבוצת הכיבוש בדגניה אפשרו להשתלט על שטחי קרקע נרחבים שלא  

ם בשנים קודמות. הקבוצה שפעלה בדגניה, שהייתה מבוססת על שוויון בשכר  עובדו בידי יהודי
וניהול עצמאי, הראתה כי כאשר המצב הביטחוני מעורער היא יכולה להשיג תוצאות טובות  

(. הרחבת ההתיישבות סייעה  217, עמ' 1972יותר מאלה של חווה מנוהלת )דינור ואחרים, 
וני למשוך כספים מחוגים רחבים ברוסיה, בארצות הברית וארצות נוספות, שעד  למפעל הצי

מצידה הוסיפה להסתייג מהמודל   (. יק"א44-43, עמ' 1937, רופיןאז היססו להשקיע בארץ )
החדש, וטענה שהוא מחריף את היחסים בין המתיישבים לתושבים המקומיים. לפיכך הודיעו  
ראשיה כי החברה לא תתקצב פעילות חדשה בארץ ותסתפק בתמיכה בפעילות קיימת  

 (. 157-156, עמ' 1990; שילה,  114, עמ' 1996)ינקלביץ',  

יישום המודל  1911-1910  : קבוצת כיבוש בפריצה  של)תרע"א(
יזרעאל וגיבוש ההתנגדות הערבית לקולוניזציה  ההתיישבותית לעמק 

 הציונית 

כבר במהלך השנה הראשונה לפעולתה של הקבוצה בדגניה פעל רופין ליצור תנאים שיאפשרו  
דית בקרקע באמצעות קבוצות כיבוש. במוקד מאמציו עמד  הרחבה נוספת של השליטה היהו

אזור עמק יזרעאל, שהתיישבות בו עשויה הייתה לתרום לחיבור בין היישוב היהודי בגליל  
והמושבות באזור החוף. מכיוון שיק"א סירבה לרכוש אדמות באזור, רכש רופין בחודש מאי  

חברת הכשרת היישוב. בד בבד דונם מאדמות הכפר פולה באמצעות  10,000–באותה שנה כ
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ישראלי  –הוא הזמין את חנקין, שביצע את הרכישה, לעזוב את יק"א ולקבל משרה במשרד הארץ
של ההסתדרות הציונית. העסקה נתפסה כצעד ראשון לקראת רכישה של עמק יזרעאל כולו,  
  ופרסומה עורר מחאה סוערת בקרב הציבור הערבי בגליל, במחוזות סמוכים ואף בדמשק. 
העיתונות הערבית תקפה בחריפות את המכירה, ועצומות נגד המכירה נשלחו מחיפה ומנצרת  

צפו התנגדות אלימה מצד תושבי האזור ולכן   (. חנקין ורופין Mandel, 1976, p. 103)לקושטא 
פנו בקיץ לארגון השומר בבקשה שיארגן קבוצת כיבוש עבור השטח החדש. הם הקצו למטרה  

פרנק, סכום שהיה גבוה פי ארבעה מזה שהוקצה לדגניה בשנה הקודמת ונועד לממן    50,000זו  
למשימה החדשה של   רכישת נשק וסוסים. רוב חברי הקבוצה של אום ג'וני התגייסו עתה

ובה  התיישבות בפולה, שנחשבה לאתגר גדול יותר. את מקומם תפסה קבוצת כיבוש אחרת, 
– ל 1500–, שקיבלה על עצמה להרחיב את השטח המעובד באום ג'וני מחברי "קומונת רומני"

 דונם.  3200
עלתה על הקרקע בשטח החדש בפולה, שכונה עתה "מרחביה", קבוצת   1910בנובמבר 

איש, חציים אנשי השומר. כעבור כמה שבועות נאלצו חבריה להתפנות   20–ש שמנתה ככיבו 
עסלי, ובמקום נשארו רק שלושה חברי קבוצה שהיו  – בהוראת המושל של נפת נצרת, שוקרי אל

נתינים עות'מאניים. פעולת שתדלנות ציונית אינטנסיבית בקושטא ובביירות אפשרה למשרד  
ודשיים את המכשול: המושל הועבר מתפקידו, והקבוצה כולה  ישראלי להסיר בתוך כח –הארץ

  1911בפברואר    23–חזרה למקום. בינתיים גברה המתיחות באזור והובילה להתלקחות אלימה. ב
הותקפה עגלה שנשאה נשק ממרחביה ליבנאל, וחבר ידוע בארגון השומר נהרג. כמה שבועות  

שנשלחו לאסוף מידע על התוקפים כדי   אחרי כן נעצרו בסמוך למקום שניים מאנשי הארגון,
פטיציות נשלחו מכפרי הגליל לאיסטנבול במחאה על  (. 1972להתנקש בהם )דינור ואחרים, 

; העיתונות הערבית בארץ סערה ונציגים ערבים תקפו את  (2017Bassat, -Benאירועי עפולה )
יונית בפרלמנט העות'מאני. הם טענו כי הקהילה היהודית בארץ פועלת להשתלט  התנועה הצ 

על כפרים ואזורים שלמים במטרה לקדם מדינה יהודית בארץ, והתריעו כי פעילי ההסתדרות  
(. במאי התעמת  Beska, 2010הציונית מבריחים לארץ מאות רובים ומקיימים אימונים בנשק )

יגאל, ראש השומרים במרחביה, עם אנשי הכפר השכן סולם שניסו לשדוד את סוסתו, ואחד  
מהם נהרג. בתגובה הטילו מאות תושבים מהסביבה מצור על היישוב. המשטרה שהגיעה למקום  

מחברי קבוצת הכיבוש בחשד   12נכחה כאשר מרחביה נבזזה בידי המתקיפים, ועצרה 
. שבעה מהם שהו בכלא יותר משנה, עד שהושגה סולחה עם אנשי סולם  למעורבות בהריגה

התפשטו ההתנגשויות והגיעו   1911(. במהלך הקיץ של שנת 227, עמ' 1972)דינור ואחרים, 
לכל אחד מהיישובים היהודיים בגליל התחתון, ולפחות ארבע מהן הסתיימו בנפגעים  

(; בשל החשש הביטחוני עזבו את יבנאל  313, 255, עמ' 1955ר הדני, ובמעצרים נוספים )עב
כל חברי קבוצת הבולגרים, שנמנו עם מייסדי המושבה ומנו כשליש    1912-1910במהלך השנים  

 (.  229-228, עמ' 1955מהמתיישבים )עבר הדני, 
העימות בין התנועה הציונית לתושבי הארץ הערבים גלוי ובלתי   כבר היה 1911בשלהי 

(. בתנאים אלו  Beska, 2014; Mandel, 1976; 1990; למדן, 1977ניתן להכחשה )אליאב, 
  ישראלי של ההסתדרות הציונית לבין יק"א – חלוקות בין המשרד הארץהתחדדו עוד יותר המ

בשאלת דרכי ההתיישבות. נציגי המשרד דגלו בהמשך הקו הנחוש במימוש הבעלות על הקרקע  
והעמידו עתה את קבוצות הכיבוש במרכז פעולתם: "הצורך במשק ביניים הוא הא"ב של כל  
מה שאפשר לומר לגבי ההתיישבות החקלאית", כתב רופין להנהלת הקרן הקיימת בנובמבר  
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מטרה של "משק הביניים" של הקבוצה, שיבטיח את הבעלות  הוא גם הסביר מהי ה . 1911
"יש לתפוס חזקה בקרקע ולעבדה  בתקופה שבין הרכישה ועד להקמת יישוב של קבע: 

(. כלומר,  126, עמ' 1979לנדוי, –באמצעות פועלים יהודים במשך שנה עד שנתיים" )דוכן
עולה זמנית לאחיזה בקרקע, עד שהמצב יהיה בטוח דיו כדי  פעולת קבוצות הכיבוש נתפסה כפ 

להביא מתיישבים שאינם מתמחים ב"כיבוש" וישתפר הסיכוי להגיע לרווחיות כלכלית. אנשי  
המשרד גיבו את השימוש בכוח מצד המתיישבים בקבוצות הכיבוש: "אין להאשים את יגאל  

ים מגינים על רכושם. כבודם של  במעשה. הדעה בגליל היא כי יש להראות לערבים כי יהוד 
(. פקידי יק"א, לעומת זאת, הביעו שוב התנגדות ל"רעש"  149, עמ'  1988היהודים עלה" )שילה,  

שליווה את הפעילות הציונית וביקשו להסתלק מ"פעילות ראוותנית". בדוח המסכם של החברה  
רוכה בקשיים רבים ובהם אוכלוסייה בעלת ייחוד  לשנת תרע"א נכתב כי "התיישבות בארץ כ

– אתני ודתי ושלטון שאיננו מסביר פנים". עוד נקבע שם כי "אמנם העם היהודי הוכיח בארץ
ישראל את יכולתו לעסוק בחקלאות, אך במקום אחר סיכויי הצלחתו טובים יותר" )שילה,  

 (.  156, עמ' 1990
בוצות הכיבוש בדגניה ובמרחביה הייתה השפעה מיידית כמעט על מדיניות  להצלחה של ק

ההתיישבות היהודית. השכר השוויוני בקבוצה, הניהול העצמי והאוטונומיה לבחור את החברים  
חתרו תחת מודל ההתיישבות המקורי שהציע אופנהיימר ואשר הדריך את תפיסת ההתיישבות  

ששנו מפניו מתחיל כבר", כתב אופנהיימר לרופין  של ההסתדרות הציונית עד אז. "מה שח 
כחודש לאחר תחילת פעולתה של הקבוצה בדגניה, "התעמולה לחווה ללא מנהל. כאן מתגלים  

. למרות זאת, רופין דבק בנחישות בנכונותו  (136, עמ'  2001)פנסלר,    פני השטן של המרקסיזם"
את חבריהן ולעצב את ההתארגנות הפנימית שלהן. מעל דפי   לאפשר לחברי הקבוצות לבחור

כי למרות חסרונותיה הרבים, "אגודת פועלים" דוגמת    1911הוא הסביר בשלהי  הפועל הצעיר 
דגניה "היא הצורה הכי נאותה של השתתפות ברווח באותם המקומות ששם רוצים להתאחז  

 (.  6, עמ' 1911במהרה על איזו קרקע חדשה" )רופין,  
התמיכה של המשרד בקבוצות הכיבוש הייתה פועל יוצא של המאמץ להשתלט על קרקע  
שנרכשה נוכח קשיים ביטחוניים וכלכליים שהתעוררו בתהליך הדחיקה של האריסים והרועים 

ם  הערבים מהקרקע. הסולידריות הפנימית שטיפחו חברי הקבוצה הייתה מרכיב מכריע בנכונות
להסתכן ולהתעמת פיזית כדי לממש את הבעלות היהודית על אדמות. לוויתור על רווח כלכלי  

של פועלי ציון,   האחדותאחד מעורכי הביטאון אישי הייתה השפעה דומה. כך הסביר זאת 
במאמר פולמוסי שהצדיק את פעולתו של השומר בהתנגשות במרחביה. לדבריו, "בעל הבית  

בון הכדאיות הכלכלית, ומכאן "זהירותן וסבלנותן של פתח תקווה  היהודי" עושה רק את חש
ודומיה" שליושביהן "כיס מלא ונשמה גלותית". לעומת זאת, "הפועלים, שכל הונם ורכושם  
הוא הרגש הבריא, השריר החזק והשאיפה לגאולה, טוב ונחוץ להם להיות דווקא לאי סבלנים"  

(. כלומר, נכונותם של הפועלים לוותר על רווח כלכלי הפכה לבסיס כוחם  תרע"א)זרובבל, 
 הצבאי המובחן.  

על רקע התמיכה של רופין הצליחה ההתיישבות הקבוצתית לצבור אהדה רבה בקרב  
גוריון מעל  –העולים, שזנחו את המאמץ להשיג עבודה כשכירים במושבות. כך תיאר זאת בן

 :  1911בקיץ  האחדותדפי 
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כשנעבור מפה למושבות החקלאיות נפגוש קודם כל בחזון אופיי אחד: התרוקנות  
המושבות מפועליהן העבריים והתרכזותם של אלה בחוות ]...[ כמעט שנתברר כבר  

ישראליים ]...[ ואם  –ששיטת ההתיישבות השיתופית יש לה אחיזה בחיי הפועלים הארץ
ופנהיימר או בדרך שהחיים  התיישבות זו תלך בדרך שסימן לה אביה הרוחני א

והמציאות יתוו לה, אז יש יסודות מספיקים להאמין שלהתיישבות המשותפת יש עתיד  
 . (תרע"אגוריון, –גדול בארצנו )בן

תרע"ג(: האטה בהרחבת השליטה היהודית -)תרע"ב 1913-1911
 תיישבותבקרקע, רגיעה ביטחונית יחסית, והתגוונות צורות הה

הואטה ההתרחבות של ההתיישבות היהודית בגליל התחתון, ועל רקע זה   1913-1911בשנים 
הסתמנה באזור רגיעה מסוימת במישור הביטחוני. המצב במרחביה אמנם היה מתוח עדיין,  
משום ששם הורחבה הקרקע המעובדת, וכך גם במלחמיה, שם עברה לראשונה השמירה  

עם זאת, באזור ההתיישבות העיקרי   ון השומר )האחדות, תרע"ג(.מהבדווים השכנים לידי ארג
  12ובו כפר תבור, בית גן, יבנאל וסג'רה, השתפרו משמעותית היחסים עם השכנים. 

באותן שנתיים של שקט יחסי התפתחו בגליל התחתון צורות התיישבות מגוונות. בדגניה,  
עוד צורך בקבוצת כיבוש, דחתה הקבוצה את ההצעה להשתלב בקואופרטיב לפי   ניכרשם לא 

שיטת אופנהיימר. בגיבויו של רופין היא התיישבה במבני קבע והחלה לפתח את המודל  
הייחודי שלה, שבמרכזו הכנסה שוויונית, ניהול עצמי, ובהדרגה גם צריכה שיתופית )בן אברם,  

הקואופרטיב המנוהל לפי שיטת אופנהיימר,    1911(. במרחביה נוסד בשלהי  1988; שילה,  1982
(.  152-150, עמ'  1988; שילה,  83-74עמ'    ,1970ולצידו המשיכה לפעול קבוצת הכיבוש )ביין,  

ה שנה חקלאית חוות הכשרה חקלאית לנשים, וחלק מהשטח שנשאר  בכנרת נפתחה באות
בניהולו של המשרד נמסר לקבוצות קבלניות. בחוות סג'רה ומגדל קמו קבוצות קבלניות של  
פועלים. בפוריה החלה עבודת הנטיעות עבור המתיישבים העתידיים שישבו בחוץ לארץ 

 בינתיים.  
קודמות יושם בשנתיים האלה בחבל יהודה,  הלקח שנלמד בגליל בשלוש השנים הסוערות ה

ישראלי  – שם התרחב השטח המעובד בידי יהודים. קבוצות כיבוש הוקמו ביוזמת המשרד הארץ
קבוצת כיבוש של השומר על   1912בכל אתר שבו התעורר קושי ביטחוני. כך עלתה בסתיו 

גון פעלה  קרקע שנרכשה בכרכור, וישבה שם במשך שנתיים, וקבוצה נוספת הקשורה לאר 
לממש את הבעלות היהודית על אדמות חפציבה דאז שליד חדרה. קבוצת כיבוש הוקמה גם  
בגן שמואל באותה שנה ונשארה גם היא לשנה נוספת, ואחרת פעלה בכפר אוריה. גם בבאר 
טוביה הצליחה באותה שנה קבוצת פועלים שקיימה מטבח משותף לעבד קרקע חדשה שנרכשה  

וני, ופעולות דומות התבצעו ברוחמה וביר עדש )כפר מל"ל( )ביין,  ולשפר את המצב הביטח 
 (.  93-92, עמ' 1970

בגליל התחתון נרגע כאמור המצב הביטחוני בשנתיים אלו על רקע ההאטה בהרחבת  
הקרקע המעובדת בידי יהודים. המושבות היהודיות התאוששו כלכלית והחלו להעסיק שוב  

ערבים וגם עולים מתימן, ובה בעת נחלש העניין בקבוצות כיבוש והתפתחו צורות  חראתים 
נזרעו זרעי ההתנגשות הבאה: המוסדות היהודים רכשו את    1913יישוב חדשות. ואולם, בחורף  

 

 . J15/6651  ,אצ"מ ,4.12.1912–ו 6.11.1911 בפריז, א"למשרדי יק  רוזנהק  מכתבי ראו  הרגיעה על  12
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( הסמוך לבית גן, כולל "הבתים, המטעים, המעיינות, הבארות  Sarunaאדמות הכפר סרונה )
   13". ורכוש נוסף ללא יוצא מהכלל

: חידוש ההרחבה של ההתיישבות בגליל,  1914-1913 )תרע"ד(
 התחדשות ההסלמה, ומיסודו של מודל ההתיישבות המתעמתת 

 ,Mandel)חל מפנה חיובי ביחס של השלטון העות'מאני להתיישבות היהודית  1913בסתיו 

1976, pp. 165-166 בעתלית ביטא המושל החדש של פלך ביירות את  (. בנאום בבית הכנסת
הערכתו הרבה לפעילות היהודים בפלשתינה, ובפגישה עם מוסלמים בטבריה הצהיר כי  
היהודים צריכים להתאחד עם המוסלמים נגד הנוצרים. בתוך פרק זמן קצר הצליחו המוסדות  

במשא ומתן  המיישבים לממש שורה של העברות בעלות שהתעכבו שנים ארוכות, ולהתקדם 
באותה העת הוגדל שוב היקף   14לרכישות קרקעות נוספות במחוז טבריה ובעמק יזרעאל. 

הקרקעות שעובדו בידי יהודים. באזור הפנימי של פוריה, ׂשרונה וביתניה חלק מהעבודה  
ומת זאת  (. לע 335, 325, עמ' 1955בשטחים החדשים נעשה בהשגחת מנהלים )עבר הדני, 

,  1970בחטין, שם החשש הביטחוני היה גדול יותר, עלתה "קבוצת כיבוש" אוטונומית )ביין, 
(. על האווירה  248, עמ'  1972(, וכך גם בתל עדשים שבעמק יזרעאל )דינור ואחרים,  92-91עמ'  

אפילו בפנים האזור אפשר ללמוד מעדותו המאוחרת  המתוחה שליוותה את הרחבת ההתיישבות  
 של יוסף נחמני, מבכירי השומר:  

לשרונה כשנכנסנו לחושות הכפר הערבי שתושביו עזבוהו יום   זוכר אני את יום העליה
קודם. ]...[ השכם בוקר יצאו מפוריה עשרות פועלים בתהלוכה ברגל כשהם מזוינים  
ב"יונאנות" אקדחים ומקלות ובראשם רוכבים. ]...[ כשיצאו למחרת איכרי יבנאל עם  

ון זועף של ערבים  זוגות פרידות ומחרשות לחרוש את האדמה הותקפו על ידי המ 18
וערביות מהכפר חדיתא שדרשו להפסיק את החרישה כי הקרקע שייכת להם. החורשים  

ימים ושלושה לילות תחת   4ואנשי "השומר" שהוזעקו למקום הדפו את המתנפלים. 
 ( 325, עמ' 1955שמירה מוגברת של "השומר" נמשכה החרישה. )עבר הדני, 

בנובמבר   22–לושה שבועות לאחר העלייה לשרונה התלקח באיזור עימות אלים. בפחות מש
הותקף מהמארב סמוך לכנרת חבר דגניה, פגע למוות בערבי ונהרג בעצמו. כעבור יומיים    1913

נורה למוות באותו מקום אחד מחברי כנרת, ושבועיים מאוחר יותר נהרג בסג'רה שומר יהודי.  
ועד משותף לנציגי הפועלים, "השומר" והמושבות במחוז טבריה  בעקבות ההסלמה כונס שוב 

כדי לארגן הגנה אזורית מקיפה. כל מושבה התחייבה להחזיק שומר רכוב במשך כל השנה,  
שוטרים יהודים לשמור על הדרכים. חלק מהמושבות  –ובשיתוף השלטונות מונו פרשים 

 , עמ'  1955ה )עבר הדני, התארגנו למסור ליהודים לא רק את השמירה אלא גם את המרע
(. אולם על אף כל אלה לא שככה הדאגה. "אין בגליל די אנשים אשר יוכלו להגן  340-331

. ")רק(  הפועל הצעיר עלינו ולהבטיח את כבודנו ושלומנו", כתב יוסף בוסל מדגניה מעל דפי 
ב הנוכחי שהננו כהפקר בעיני החברה  אם תתגשמנה החלטות אלה יעלה בידינו לצאת מן המצ

 

 . J15/7506 ,אצ"מ, 25.1.1913של הכפר הערבי סרונה, נוסח החוזה לרכישת הקרקע   13

 . 33/5/10  ,להלן ווד(; Waddesdonסדון )ווד , ארכיון פיק"א ב8.11.1913א, "מכתבו של רוזנהק ליק  14
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(. לאור המתיחות הביטחונית, מועצת פועלי  1913והממשלה הפראית שלנו" )הפועל הצעיר, 
 משמעית בדרך החיים הקבוצתית.  –הגליל שהתכנסה במרץ אותה שנה תמכה חד

תדרות הציונית ליק"א  ישראלי של ההס – ההבדלים במדיניות ההתיישבות בין המשרד הארץ
נפגש המנהל הכללי של יק"א עם רופין   1913המשיכו להעמיק בתקופה זו. כבר בפברואר 

ורוטשילד והבהיר כי החברה איננה מעוניינת עוד להקים יישובים, וכי תפעל לרכישת קרקע  
רק אם חברת הכשרת היישוב תבטיח להעביר אותה לידי רוכשים אחרים שיישבו אותה )שילה,  

ישראלי, מצידו, הרחיב את השימוש בקבוצות הכיבוש, שכן  – (. המשרד הארץ103, עמ' 1988
רופין ומקס בודנהיימר, יושב ראש הקרן הקיימת, הצהירו בפומבי כי הן דרך הפעולה "היעילה  

לא   1913צות כיבוש פעלו בשנה שהחלה בסתיו (. קבו 150, עמ' 1988והזולה ביותר" )שילה, 
רק בחטין ובכפר עדשים שבאזור אלא גם בהר כנען, בקלנדיה )עטרות(, בדילב )קריית ענבים(,  

(. על רקע הקיטוב בין  93-92, עמ' 1970בבאר טוביה, בגן שמואל ובכפר מל"ל )ביין, 
יונית לזו של יק"א הבשיל באותה שנה חקלאית מפנה  האסטרטגיה היישובית של ההסתדרות הצ 

, הוא עמד לצד יק"א  1910במדיניותו של רוטשילד. שנים אחדות קודם לכן, באביב 
ישראלי וסירב לקחת חלק ברכישת אדמות  – בהסתייגותה מפעולותיו של המשרד הארץ

ת קרקע;  הוא כבר הורה לסייע להסתדרות הציונית בהלוואה לרכיש  1912מרחביה; בסתיו 
– כבר טענו לעומתו אנשי יק"א כי הוא מקדם, באמצעות הוועדה הארץ 1914ובראשית 

, לאחר ביקורו בארץ,  1914בקיץ  15ישראלית, מדיניות התיישבותית שונה לגמרי מזו שלהם. 
,  1990;  104-102, עמ'  1988כבר הבטיח רוטשילד לרופין לרכוש את עמק יזרעאל כולו )שילה,  

 (.  164-157עמ'  

 סיכום הממצאים ההיסטוריים 

דונם   40,000– גדל היקף הקרקע המעובדת בידי יהודים בגליל התחתון מ 1914-1908בשנים 
  1,300–ל  800–גם הוא, מ  . מספר התושבים היהודים ביישובים החקלאיים גדל100,000– ליותר מ

(. שינוי ניכר התחולל גם באופייה  336, עמ'  1955; עבר הדני,  145עמ'    1997בקירוב )בן ארצי,  
של ההתיישבות. עד אז, כמעט כל היהודים ביישובים החקלאיים באזור נמנו עם משפחות  

יוצאים מן הכלל היו המתלמדים בסג'רה ופועלים בודדים שעבדו בתנאי  האיכרים במושבות. ה
חראתים במשקי האיכרים. לצידם המשיכו להתגורר ולפעול על האדמות שרכשו יק"א והקרן  

חראתים במושבות, בדווים ופלאחים שלא התפנו מהקרקע למרות   — הקיימת ערבים רבים
–ת הייתה נתונה בידי ערבים שכנים. בשהבעלות עליה התחלפה. השמירה במושבות היהודיו

, בתום התקופה הנסקרת כאן, היקף האדמה המעובדת בידי המושבות היה גדול הרבה  1914
יותר והועסקו בהן פועלים יהודים שמספרם בלתי מבוטל. קרקע נוספת עובדה בידי יהודים  

דגניה,    —  רטיבייםבלבד בחוות של מגדל, פוריה, שרונה וביתניה, וביישובים קבוצתיים וקואופ
מרחביה, תל עדשים וחטין. מספר הערבים שהתגוררו או פעלו בשטח שרכשו המוסדות  
היהודיים פחת מאוד. הרחבת ההתיישבות היהודית בתקופה הנידונה לוותה בהחרפה של  
הההתנגדות הפלסטינית ואיתה בהחרפה של העימות האלים בין הפלסטינים ובין המתיישבים.  

ר היה להבחין בקשר בין התופעות מבחינת העיתוי: ההסלמה בלטה שוב ושוב  יתר על כן, אפש

 

 . PIC15/10/2 ,ווד, 23.1.1914א בארץ, "צבי פרנק האחראי על פעולות יקל מפריזמכתבו של מאירסון   15
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)תר"ע ותרע"א( ואחר כך בשנה   1911-1909בעקבות התרחבות, קודם בשנים החקלאיות 
 )תרע"ד(.  1914-1913החקלאית  

המקור לשינויים בהיקף ההתיישבות היהודית ובאופיה היה מפנה במדיניות של המוסדות  
בחינת יחסם לשימוש בכוח והן מבחינת חשיבותם של שיקולי כדאיות כלכלית.  המיישבים, הן מ

נוהלה ההתיישבות באזור על ידי יק"א, שהסתייגה מכל שאיפה מדינית. מבחינת    1908עד שנת  
ביטחונה של ההתיישבות היהודית, יק"א הסתמכה בלעדית על הגנת השלטון העות'מאני,  

קת האדמה נשארה בידי ערבים. יק"א גם הכפיפה את  ובאתרים שבהם הגנה זו לא הייתה מספ 
ההתיישבות להיגיון הכלכלי, משום שחששה מההפסד הכרוך בעיבוד קרקע שולית בתנאי  

 ביטחון רעוע, ועיכבה את הרחבת ההתיישבות.  
מאמצי ההתיישבות היהודית בגליל התחתון קיבלו עידוד נמרץ מצד המשרד   1908משנת 

ת הציונית, שהפך לגורם המרכזי בקידום ההתיישבות באזור  ישראלי של ההסתדרו–הארץ
במגמה להתקדם לקראת השגת אוטונומיה יהודית בחלקים מהארץ. כפי שהראינו, המשרד תמך  
בשימוש בכוח פיזי מצד המתיישבים כדי לבסס את הבעלות היהודית על קרקע שנרכשה, ולכן  

במזרח ידוע שמה שקובע יותר מכל  גם סייע לארגון השומר ותרם לרכישת נשק במושבות. "
, עמ'  1988בהצדיקו מדיניות זו )שילה,  1912זה החוזק ולא החוק", טען רופין בפומבי בשנת 

  (. הנחישות הציונית ליצור בסיס לאוטונומיה הביאה למדיניות שונה בתכלית מזו של יק"א 108
גם במישור הכלכלי: "אין ממש בדרישה ששמענוה כמה פעמים, כי עלינו לפעול בדרך  

, עמ'  1937)רופין,    1913מסחרית", הסביר רופין בנאומו על ההתיישבות בקונגרס הציוני בשנת  
47  .) 

וס  המדיניות החדשה של המשרד הביאה, כפי שתיארנו כאן, להתפתחותו של דפ
התיישבותי חדש, אולי ייחודי לתנועה הציונית, שכינינו אותו "התיישבות מתעמתת". הביטוי  
המובהק ביותר שלו היה קבוצות הכיבוש. הוא היה מבוסס על נכונות של המתיישבים להתעמת  
פיזית על קרקע שנרכשה ולהתמודד מול התנגדות פיזית. ההתנגדות של הערבים באזור זה לא  

מכות, יידוי אבנים,   — כלל בשימוש בנשק חם אלא באמצעים "פשוטים" יותר  התבטאה בדרך
הצתות או הפשטה של שומרים. בהתאם לכך גם האלימות שהפעילו החברים בקבוצות הכיבוש  

 או השומרים היהודים במושבות הייתה מוגבלת.  
ר  עם הקמתו של ארגון ב 1907יישום הדפוס החדש של התיישבות מתעמתת החל בסתיו 

גיורא, פעולתו של הקולקטיב בסג'רה והנהגת שמירה יהודית בלעדית בחוות כנרת. הוא נמשך  
, כאשר השמירה וחלק ניכר מהעבודה החקלאית בכפר  1909-1908בשנה החקלאית הבאה, 

תבור הופקדו בידי אנשי בר גיורא וארגון השומר זכה לתמיכתה הרשמית של התנועה הציונית.  
, כבר לבש דפוס ההתיישבות  1911-1910–ו 1910-1909ת הבאות, בשתי השנים החקלאיו

החדש צורה מגובשת, ועם יישומו החריף העימות הפיזי בין יהודים וערבים. בשנתיים הבאות  
, עם חידוש  1913הועתק הדפוס של קבוצות הכיבוש לאזורי ספר אחרים, בעיקר ביהודה. בסתיו  

חתון ובאזורים נוספים, הוכחה שוב  ההתרחבות של ההתיישבות היהודית בגליל הת
 האפקטיביות שלו במימוש הבעלות על קרקע באמצעות עיבודה.  

את ההצעה להקים קבוצות כיבוש העלתה לראשונה קבוצה קטנה של צעירים מארגון בר  
גיורא בראשות ישראל ומניה שוחט, ומהיוזמה הזאת צמח הדפוס של התיישבות מתעמתת.  

ישראלי של  –הדפוס החדש נווט ונוהל על ידי אנשי המשרד הארץ  אולם תהליך התגבשותו של
הסוכנות, בראשותו של רופין. הוא עוצב מתוך ניסוי וטעייה לנוכח ההתנגדות הערבית  
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הן מצד אוכלוסייה כפרית, שהושפעה ישירות   — להרחבת ההתיישבות היהודית באזור
 , בדמשק ובביירות.  מדחיקתה מהקרקע, והן מצד אליטות עירוניות בחיפה, בנצרת

דיון: ההתיישבות המתעמתת כמפתח להרחבת השליטה היהודית  
 בקרקע  

בתיאור רצף האירועים הצגנו את ההתנגדות הפיזית הפלסטינית להתיישבות היהודית באזורים  
כפריים ככוח משפיע בדינמיקת היחסים עם הציונות. הראינו כי התנגדות זו הייתה גורם מכריע  

רטגיה של התיישבות מתעמתת, שקבוצות הכיבוש היו הביטוי הבולט ביותר  בהתפתחות האסט
שלה. אסטרטגיה זו לא נבעה מהרעיון הציוני כפי שהוא נֶהגה באירופה, והיא חרגה מתוכנית  
הקולוניזציה שעליה הוחלט בקונגרס הציוני לפי המודל של אופנהיימר שעוצב בהקשר  

ישראלי, בעידודם של רופין וראשי הפועלים, רק  –הפרוסי. היא גובשה על ידי המשרד הארץ
במהלך הסלמתו של העימות הפיזי שתואר כאן, בתגובה לתנאים הייחודיים של ההתיישבות  

 היהודית באזור ספר מרוחק ומסוכן. 
לטענתנו, לאסטרטגיה של התיישבות מתעמתת היו השלכות מרחיקות לכת על ההתפתחות  

מת המתיישבים והפקדת האחריות הביטחונית בידיהם  העתידית של הפרויקט הציוני. העצ
הייתה למאפיין בולט של הפעילות הציונית בארץ ישראל גם בתקופות מאוחרות יותר. המאבק  
שהתחולל בעקבות יישומה היה גורם מכריע בהתגבשותן של שתי קהילות כתנועות לאומיות  

סתדרות הציונית בארץ  מתנגשות. לפיכך ראוי להתייחס לתחילת הפעולה המעשית של הה
כאל צומת קריטי בהתפתחות הפרויקט הציוני, נקודת מפנה שיש לה משמעות   1908בשנת 

( כשקרא לפתח "סוציולוגיה רבת  Sewell, 1996סוציולוגית במובנים שעליהם דיבר סיוול )
 אירועים".  

דחקה לשוליים את ראשית המאמץ  הניתוח שהצגנו חורג מההיסטוריוגרפיה הציונית, ש
הציוני לקדם אוטונומיה יהודית באזורים מוגדרים ולא התייחסה לכך כאל הכרעה מדינית  

לגבי ההתפתחויות המדיניות    חרב היונהכבדת משקל. כך למשל כותבת אניטה שפירא בספרה  
 באותה תקופה:  

ה לפחות  מהות הבעייה של התיישבות בארץ שבה יושב כבר עם אחר היתה ברור
לאליטה האינטלקטואלית והפוליטית של התנועה הציונית. ]...[ נכון הדבר,  
שההסתדרות הציונית לא דנה באותן שנים בשאלה זו, וגם לא סיכמה את הקו המדיני  
הרצוי. אך באותו שלב של קיום התנועה היה דיון כזה בעל משמעות לא גדולה מאשר  

קבלת הצ'רטר. הדיונים שנהגו לקיים   דיון בשאלה איזה משטר יקום בארץ לאחר
בחצרות הרבנים החסידיים בשאלה, מה יקרה לאחר ביאת המשיח, היו בעלי חשיבות  

 (81, עמ'  1992מעשית דומה. )שפירא, 

מתוך המעטת חשיבותו של המפנה המדיני בתקופה הנידונה נדחק לשוליים גם היבט מרכזי  
שלו: היחס לשימוש באלימות. הספרות שעסקה בשאלת השימוש הציוני בכוח באותה תקופה  
התמקדה ברובה בעמדות האידאולוגיות ביחס לסוגיה זו ובפעולה המעשית של ארגון השומר.  

סקה בעיקר בהשקפות שהביאו איתם מחוץ לארץ המנהיגים  מבחינת האדיאולוגיה היא ע
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גם הבהירה שמיליטריזם,    (. היא1992; שפירא,  1989; פרנקל,  1986הקהל )גורני,  ומעצבי דעת  
במובנו כהסתמכות על צבא ומלחמה לשם פתרון בעיות, לא התפתח בציונות קודם לשנות  

(. באשר לארגון השומר, ספרות המחקר הכירה  1992; שפירא, 1995השלושים )בן אליעזר, 
צבאי, אך הראתה כי הייתה מוגבלת בהיקפה ובהשפעתה  –ארגון כמובאופי האלים של פעולתו כ

וכוונה במידה רבה להשיג עבודה ולאו דווקא להרחיב את השליטה היהודית בקרקע )אלרואי,  
הארגון מנה   1914. יש להזכיר כי עד Shafir, 1989); 1989פרנקל, ; 1994; גולדשטיין, 2009

 חברים.  40–לא יותר מ
את החשיבות הגדולה שאנו מציעים לייחס לשינויים בשימוש באלימות יש להבין לאור  
ההבדלים בין הניתוח שהצענו כאן ובין קודמיו. ראשית, הבלטנו את העובדה שהשימוש החדש  

במסגרת הקולוניזציה הציונית בתקופה זו לא היה מוגבל לארגון השומר. הוא כלל גם  בנשק 
את קבוצות הכיבוש ואת השמירה היהודית בחוות, במושבות ובמסגרות נוספות. שנית, הפנינו  
את תשומת הלב לעובדה שלמרות שהפעולה האלימה הציונית נחשבה עדיין הגנתית במובן  

, היא ביטאה שינוי חשוב, שכן עד אז הופקדה ההגנה בלעדית  של שמירה על זכויות הקניין 
ישראלי.  – בידי השלטונות. שלישית, ייחסנו חשיבות גדולה לשינויים במדיניות המשרד הארץ

קשרנו את השימוש המתרחב בכוח פיזי בידי המתיישבים לתמיכה המדינית, הכספית,  
ד ליק"א. רביעית, וחשוב מכול,  המשפטית והאידאולוגית שהמשרד העניק לשימוש זה, בניגו

הצענו להבין את השימוש בכוח כחלק מתהליך הקולוניזציה הציונית, המגלם בתוכו מאבק על  
שליטה בקרקע. להרחבת השליטה היהודית בקרקע התייחסנו בהקשר של דחיקת אוכלוסייה  

 ערבית מהאדמה וההתנגדות שהתעוררה בעקבות זאת.  
,  (Mann, 2005כוח פיזי יישמנו את הגישה של מאן )בניתוח ההתפתחות של השימוש ב

הרואה בכוח פיזי ממד רביעי ונפרד של עוצמה שיש לבחון את הקשרים בינו ובין עוצמה  
כלכלית, פוליטית ותרבותית. פרספקטיבה תאורטית זו אפשרה לנו להבליט את תפקידן  

חו בהיסטוריוגרפיה ובסוציולוגיה של ישראל/פלסטין.  ההיסטורי של קבוצות הכיבוש, שנשכ
המחקר על העימות האלים באותה תקופה לא בחן את הקבוצה, ואיתה את השינויים באופי  
ההתיישבות היהודית באותה תקופה, ואילו המחקר על קבוצות ההתיישבות לא התמודד עם  

קביעתה של מרגלית שילה    הכיבוש, כלומר המאבק האלים. דוגמה קיצונית להפרדה הזאת היא
כי "יחסיהם המידרדרים של יהודים וערבים לא היוו גורם בעל השפעה מרובה על ההתיישבות  

 (.  120, עמ' 1988היהודית באותן שנים" )שילה, 
נבחן עתה מה אפשר ללמוד מקבוצות הכיבוש על הקבוצה, על הכיבוש ועל היחס ביניהם.  

שוויוני של קבוצות הכיבוש התגבש על רקע עימות פיזי מול  –הראינו, האופי השיתופיכפי ש 
השכנים הערבים, והן סימנו את הדרך להתפשטות דפוסי השיתוף הקיבוציים בעשורים הבאים  

אי ביטחון לקוי של הפרט ורכושו, הסיכוי  (. נראה כי בתנDeMalach, 2017; 2015)דה מלאך, 
לרווח כלכלי פוחת, ובהתאם לכך צריכה משותפת הופכת לאמצעי הכרחי כמעט, כפי שהראו  

(. הצלחתן של  Weber, 1978, p. 151צבאות השדה ושבטים פטריארכליים בכל הדורות )
קבוצות הכיבוש בהתמודדות מול התנגדות אלימה הייתה תמונת ראי של כישלון המושבות,  
שהתבססו על שאיפה לרווח פרטי והתמודדו עם אותו אתגר. ההתגייסות להגן על הקרקע  
שנרכשה הייתה גורם רב ערך בהתלכדותן של הקבוצות, ועל כך מעידים בין השאר חוסר  

(  1997ת קבלניות שפעלו באותה תקופה ולא נתקלו במתח ביטחוני )ניר, היציבות של קבוצו 
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והכישלון של "ליגיון העבודה" השיתופי, שאנשי השומר ניסו להקים באותה תקופה באזור  
 החוף, הבטוח יחסית.  

מר  חשוב לשים לב להבדל בין דגניה וקבוצות הכיבוש האחרות ובין המודל של אופנהיי
ושל הקונגרס הציוני, שעוצב בתנאי הקולוניזציה ההתיישבותית הפרוסית ואליו היה מחויב  
רופין עם הגיעו לארץ. במקרה הפרוסי המתיישבים נהנו מהגנת הצבא, ואילו כאן בארץ חוסר  
הביטחון היה הבעיה המרכזית שאיתה הם נאלצו להתמודד. חברי קבוצות הכיבוש התנגדו  

רנציאלי לפי המודל של אופנהיימר שאימץ הקונגרס הציוני, ורופין היה  למודל של שכר דיפ
גמיש דיו כדי לקבל התנגדות זו. הוא עודד ומימן את קבוצות הכיבוש ונענה גם לדרישתן  
לשיוויון בשכר, בניגוד להחלטת ההסתדרות הציונית ולמרות התנגדותו החריפה של  

עד הכרחי לבניית סולידריות בקרב חברי  אופנהיימר. נראה כי הוא הגיע למסקנה שזהו צ 
 הקבוצות, המוכנים לקחת סיכון ולהתעמת פיזית עם האוכלוסייה הערבית. 

חשוב להבהיר כי בתקופה שאנו דנים בה הקבוצות השיתופיות עדיין לא היו מחויבות לחיי  
קומונה ביישוב של קבע. מכיוון שהבעיה הביטחונית נחשבה זמנית, גם הקבוצות נתפסו  

התארגנות ארעית, שיתרונה הגדול הוא ביכולתה להשתנות לפי הצורך או להתפרק לאחר  כ
(. בכל הקבוצות נרשם באותה תקופה שכר לכל חבר,  1937שמילאה את תפקידה )רופין, 

בע,  והתקיימו חשבונות אישיים. אפילו דגניה, שחבריה החלו לשקול הקמת יישוב שיתופי של ק
ישעיהו,  –דפוסים של קומונה המבוססת על רכוש משותף )פז 1914עדיין לא אימצה בשנת 

(. "ככלל, אין לקבוצה כל פרוגרמה קבועה מראש", הסביר יוסף בוסל, כשתיאר בשנת  1993
צמם מלמדים  ככותב אנונימי את אורח החיים שלו ושל חבריו בקבוצת דגניה. "החיים בע  1911

   16(.1912אותם מה לקרב ומה לרחק. שאיפתם להבא היא גם כן לא מפורטה" )פועל, 
בהקשר הרחב של חקר הפרויקט הציוני תשומת הלב למאבק האלים על שליטה בקרקע  

ם  . כידוע, חוקרי1914-1908מאירה באור חדש את ההפרדה הגוברת בין יהודים וערבים בשנים  
ממסדיים הציגו את ה"היפרדות" בין ערבים ויהודים בארץ כתוצאה של מאמץ לממש את  

(.  99, עמ'  1992; שפירא,  2002אידאולוגיית הפרודוקטיביזציה של העם היהודי )לדוגמה גורני,  
הטהורה" כפתרון לבעיה של "סיפוק תעסוקה ורמת   שפיר, מצידו, הציג את "יצירת הקולוניה 

(. אפילו  113, עמ' 1993חיים גבוהה יחסית לעובדים מהקבוצה הקולוניאלית" )שפיר, 
קימרלינג, שבמישור התאורטי כן ייחס חשיבות מרכזית למאבק על הקרקע ולמאמץ  

היו בעיקרן מגבלות    1948זציה הציונית עד  הקולקטיבי לשלוט בה, טען שהמגבלות על הקולוני
כלכליות, כגון מחיר הקרקע וסבסוד העבודה היהודית, ולא ההתנגדות הפלסטינית  

(Kimmerling, 1982, 1983  במאמר זה הראינו תמונה הפוכה, שבה המגבלה העיקרית שעמדה .)
בפני התנועה הציונית בתקופה הנידונה הייתה מימוש בכוח של זכויות הקניין על קרקע שכבר  
נרכשה, לנוכח ההתנגדות של התושבים לדחיקתם. בהקשר הזה הצענו לראות את ההפרדה  

פים, מאמץ שמימושו היה תלוי בדחיקה של  כביטויו של מאמץ להשיג רוב יהודי באזורים רצו 
(. השגת רוב יהודי במחוז טבריה ובאזורים  2014ח'ורי,  –האוכלוסייה הפלסטינית )ראו גם סבאע'

נוספים הייתה תלויה בהעסקת יהודים בחקלאות, ולכן רופין הדגיש את החשיבות של הכשרת  
ישראלי את ההפרדה בין יהודים וערבים,  – ולו קידם המשרד הארץעובדי אדמה יהודים. בניה

 

, 4.1915, 1915. ראו דגניה: תכנית המשק לשנת שכירים  35–מועמדים ו 7 חברים,  11 1914בשנת היו  בדגניה   16

   .kkl3/86  ,אצ"מ
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אך התנגד לדרישות של הפועלים היהודים למנוע לגמרי העסקה של ערבים בבניין או בעבודות  
זמניות אחרות שלא איימו על יצירת רוב יהודי בשטח נתון. אדרבא, בערים המעורבות, שבהן  

ויקט הציוני סיפק עבודה לערבים, בעיקר בתחום  לא היה סיכוי קרוב לדחוק את הערבים, הפר
הבניין. ראוי בהקשר זה לשים לב כי גם מתנגדי הציונות הערבים מיקדו את המאבק שלהם  
בשאלת הקרקע. לשאלה של שוק העבודה, שממילא היה מצומצם מאוד, היה מקום שולי יחסית  

 (.  Khalidi, 1997, p. 94בהתבטאויותיהם )
המאבק האלים על הקרקע והשפעתו מרחיקת הלכת על אופי ההתיישבות היהודית אינם  
צריכים להטעות אותנו מבחינת אופי האלימות והיקפה. בהשוואה לפרויקטים אחרים של  
קולוניזציה אירופית, האלימות שהופעלה בארץ במסגרת הפרויקט הציוני הייתה בתקופה שאנו  

וחריפה הרבה פחות. אין לנו נתונים מוסמכים על מספר ההרוגים   דנים בה מוגבלת מאוד
הערבים בהתנגשויות באותה תקופה, אך נראה כי הם היו פחות מעשרה; כפי שציינו, חלק ניכר  
מהעימותים בין המתיישבים היהודים לשכניהם התנהל באמצעות מכות ונשק קר. את המתינות  

 ,Mannסגרת התאורטית וההשוואתית של מאן )של האלימות בארץ באותה תקופה הסברנו במ 

(, שהיא דינמית ואינטראקטיבית ומתייחסת הן לפעולות של המתיישבים והן לאלה של  2005
 ,Veracini( וורצ'יני )Wolfe, 1999התושבים המקומיים הוותיקים, בניגוד לתפיסה של וולף )

(, המתייחסים לקולוניאליזם ההתיישבותי בעיקר כמבנה ופוסחים על התנגדות הילידים  2010
 ושאלת הלאומיות.  

טוען כי העימותים האתניים הסלימו ואף הפכו לרצחניים יותר   מאןכפי שהוזכר במבוא, 
(, או דמוקרטיה.  rule by the peopleבעידן המודרני, בשל צמיחת הרעיון של "שלטון העם" )

  —  לטענתו, במקרים שבהם האוכלוסיות האתניות מעורבות זו בזו, המתח בין הדמוס )אומה(
צה אתנית(, הכולל רק חלק מהם, מוביל לשאיפה  ובין האתנוס )קבו   —   המקיף את כלל האזרחים

של הקבוצה האתנית הדומיננטית לדחוק מהקרקע קבוצות אחרות כדי לכונן מדינת לאום  
הומוגנית מבחינה אתנית. בתנאים מסוימים, שאיפה זו הובילה להפעלת אלימות ובמקרים  

לטת במיוחד, לדידו של  קיצוניים הסלימה עד כדי טיהור אתני רצחני וג'נוסייד. נטייה זו בו 
מאן, במקרים שבהם מתיישבים אירופיים שאפו לכונן לאום מודרני ודמוקרטיה בארץ שהייתה  

פלסטיני בתקופה שבחנו כאן היה יכול  –המקרה הישראליחדשה עבורם. לפי המודל של מאן, 
לכאורה להוביל לאלימות קיצונית בגלל התביעות המתנגשות לריבונות, הציפייה של  

טינים לתמיכה ערבית רחבה, והמצב הגאופוליטי המעורער. עם זאת, מן הגורמים  הפלס 
האחרים שמאן מונה עולים הבדלים בין המקרה של ישראל/פלסטין למקרים אחרים של דחיקה  

 אתנית, ואלה עשויים לשפוך אור על השימוש המוגבל באלימות.  
שהשלטון העות'מאני   ראשית, לא רק שהתנועה הציונית לא שלטה בארץ בפועל, אלא

התנגד פורמלית לקולוניזציה הציונית בארץ, ומעשית הוא נקט כלפיה מדיניות הפכפכה ולא  
(. שנית, הלגיטימציה בתוך התנועה הציונית להפעלת כוח נגד תושבי  Mandel, 1976עקבית )

שחיו כמיעוט בארצותיהם.  הארץ הייתה מצומצמת, אולי משום שהתנועה ייצגה יהודים 
שלישית, הציונות התמודדה מול אוכלוסייה ערבית שפיתחה מרכזים עירוניים ואליטה  
משכילה וגם נהנתה מהתעניינות ותמיכה מצד גורמים בינלאומיים וקולוניאליים בשל  
חשיבותה הדתית של הארץ. בתנאים קשים אלו נראה שדווקא אסטרטגיית ההתיישבות  

ות הכיבוש היו הביטוי המזוכך שלה, אפשרה לתנועה הציונית להשיג  המתעמתת, שקבוצ
לגיטימציה מסוימת לדחיקת האוכלוסייה הערבית מהקרקע. השימוש בכוח פיזי הפך  
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באמצעותן לעניין של הגנה עצמית שקל יותר להצדיקו. יתר על כן, דחיקת הערבים באזורים  
רבית, ובמובנים מסוימים ייבוא ההון  הכפריים לא פגעה אנושות באוכלוסייה העירונית הע

היהודי אף סייע לה. דואליות זו בין דחיקת האוכלוסייה הכפרית המקומית מהקרקע ובין  
התרחבות הפעילות העירונית הכבידה על התגבשותה של תנועה לאומית פלסטינית ומתוך כך  

(. Grinberg, 2003, 2010גם על היווצרותה של התנגדות עקבית להתיישבות היהודית ) 
ההתיישבות המתעמתת שתיארנו כאן, המתאפיינת בדחיקה איטית והדרגתית של האוכלוסייה  
המקומית מהקרקע תוך שימוש מצומצם בכוח, היא אם כן ביטוי לאסטרטגיה מקורית  

 פלסטיני.  – שהתפתחה בהקשר הציוני

 ום סיכ

הניתוח שהוצג כאן פותח פתח לתמונה שונה מהמקובל במחקר על הקולוניזציה הציונית ויחסה  
לפלסטינים בתקופה העות'מאנית. אנו חולקים על ההשקפה המשותפת לחוקרים ישראלים  
ממסדיים וביקורתיים כאחד, המעמידה במרכז הניתוח את המאמץ הציוני לקדם עבודה עברית  

הודים או אף לחולל בקרבם מהפכה של פרודוקטיביזציה. בפרספקטיבה  כדי להשיג תעסוקה לי
המקובלת, המאמץ לקדם עבודה עברית מסביר את ההפרדה בין המשק היהודי למשק הערבי  
ואת האופי השיתופי של ההתיישבות היהודית, בלי קשר להתנגדות הערבית, המופיעה  

מציעים פרספקטיבה שונה: ניתוח  בהתפרצויות בלתי צפויות )המכונות "מאורעות"(. אנו 
הקולוניזציה כדינמיקה הדדית של מאבק אלים, המסבירה את ההתנהגות הקולקטיבית של שני  
הצדדים בעימות ומכוננת אותם כתנועות לאומיות התובעות ריבונות. המאמץ של המשרד  

ליטה  לקדם אוטונומיה יהודית באמצעות יצירת רוב יהודי וש 1908ישראלי מאז שנת –הארץ
בקרקע באזורים מוגדרים סימן את ראשיתו של מאבק אלים שקבוצות הכיבוש היו ביטוי אחד  
שלו, והגברת ההתנגדות של האוכלוסייה המקומית הייתה ביטוי שני. במפגש ביניהם התגבשו  
שתי הקבוצות המתעמתות כתנועות לאומיות השוללות זו את זו בשל המאבק על ריבונות  

 (.Beska, 2014; Khalidi, 1997; Mandel, 1976באותה טריטוריה )
אימוץ האסטרטגיה של התיישבות מתעמתת עיצב מחדש את היחסים בין יהודים וערבים,  

הגליל התחתון היו שחקנים  אך בהחלט לא קיבע אותם. הניתוח שהוצג כאן הראה שערביי 
פעילים, סוכנים היסטוריים שהשפיעו רבות על אופי ההתיישבות היהודית והצליחו להגביל  
אותה גם בשלהי התקופה. המאבק בין מתיישבים יהודים לערבים על שליטה בקרקע נמשך  

חרגה ממתכונת האלימות המוגבלת של   1948–לאורך התקופה של המנדט הבריטי. הנכבה ב
יישבות המתעמתת, בנסיבות של אירוע מלחמתי, התערבותן של מדינות נוספות והרצון  ההת

ערבי על שליטה בקרקע לא הסתיים עם הקמת  – לכונן מדינה דמוקרטית. אבל המאבק היהודי
המדינה. האסטרטגיה של התיישבות מתעמתת, המטילה על אזרחים תפקיד מפתח בביטחון,  

ה הפלסטינית נמשכה במידה מסוימת גם בתקופות  בהגנה העצמית ובדחיקת האוכלוסיי
מאוחרות יותר. בפרספקטיבה הדינמית שאימצנו כאן בעקבות מאן, הקולוניזציה הציונית,  
ואיתה דחיקת הפלסטינים מהקרקע, מתרחשות גם היום ומשמשות במאבק על ריבונות  

,  1914-1908נים בישראל/פלסטין, ועתידן אינו ידוע. סיפורן הנשכח של קבוצות הכיבוש בש 
שלא זכה עד כה להתייחסות מחקרית שיטתית, נותן לנו אשנב להבנת התופעה, ואיתה להבנת  

 הפרויקט הציוני כולו.  
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